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SAVAITINIU IVYKIU 
APŽVALGA

Vlasova and Alexander Godunov 
i

PASIRINKO VAKARUS 
SOVIETIį BOLSOI BA
LETO SOLISTAS

Sovietų įjaleto šokėjas, A- 
lerander Godunov. BolSot 
Baleto gastrolių metu pasi
prašė Ir gavo polltlnj prie
globstį JAV.Jis norĮs dirbti- 
su amerikonų choreograjute. 
Sovietų šokėjai po 20 metų 
darboguna pensiją Ir po to jų 
ateitis neaiški.

Komplikacijos susidarė, 
kuomet Sovietų Aerotlot’o 
lėktų van buvo išlydėta so
vietų saugumo apsupta jo 
žmona Vlasova. Amerikos 
vyriausybė neduoda leidimo 
lėktuvui apleisti aerodromą , 
kol oficialiai (r privačiai iš 
jos nebus gautas patvirtini
mas, kad ji grįžta Į Maskvą 
savo noru.

Sovietų valdininkai atsisa
ko jai leisti susitikti su a- 
merlkonų pareigūnais,saky
dami, kad jt nenorinti išlipti 
Iš lėktuvo, nes už jo ribų 
nesijausianti "patogiai"...

Sovietai pareiškė protestą 
dėl Išskridimo uždelsimo. 
Šiam diplomatiniam konflik
tui užsitęsus Ir sovietams 
pykstant ir kaltinant ameri
konus " prievarta ”,kltl ke
leiviai buvo Iš lėktuvo pa
leisti / daugiausia ameriko
nų turistai/. Atrodo,kad Vla
sova Godunov jaučiasi saugi 
B - lų sovietų saugumiečių 
globoje Ir puriau uždelsia 
visą nemalonių situaciją, ne
gu kad Iškelia grakščią šo - 
kėjos kojytę Iš lėktuvo Ir tik 
šypsodamasi patvirtina, kad 
veržiasi namo pati, mekeno 
neverčiama.

KURDAI NORI PATYS 
TVARKYTIS

Khonietnl pažadėjęs su - 
tvarkyti "kurdus Ir šsluntęs 
prteš juos kariuomenę,su
silaukė jų kritikos."Vlenln - 
tėlts skirtumas tarp dviejų 
valdžių yra tas, kad šacho 
rėžimas nežudė taip be ato
dairos nekaltų žmonių, kaip 
Khomeini. Religiniai vadai 
turi suprasti kad jie negali 
nutildyti mastų jėga.

Kurdų yra apie 4 m [lijo - 
nal Ir jte nori sau autonomi
jos.

BEN DRUOMENYEJĖS «
PASAULIO LIETUVIU BENDRUOMENES INFORMACIJA

PLB EUROPOS KRAŠTU. PIRMININKU 
SUVAŽIAVIMAS

SOMOZA NUSIVYLĘS 
AMERIKA

Priverstas atsistatydinti 
Nlkaragua valstybės prezi
dentas Anastas to Somo- 
za apkaltino JAV, kad aplei
do jo vyriausybę Ir kad da
bar jCentrallnė Amerika su
les į komunizmą.

Somoza sako, kad jis ne- 
bekovojęs su sandlntstals Ir 
Išvykęs Iš Nlkaraguos, nes 
buvęs suvedžiotas JAV, o y- 
pač, pre z, Carter’lo. Sakosi, 
gynęs tik save Ir savo kraš - 
tą nuo komunizmo, o ameri
konai jį apkaltinę Žmogaus 
Teistų nesilaikymu. Jis buvo 
užpultas gerllų Ir gynė savo 
kraštą nuo komunizmo. Jis 
pat v Irt Ino,kad sandlnlstal bu
vo remiami samdomų karių 
Iš Kubos, Pa na mos, Costa Ri
cos Ir kitų kraštu. Tvirtino , 
taip pat, kad jo turtas siekiąs 
1OO mil.dolerių buvo garbin
gai įgytas Ir jo projektai da
vė darbo lo.OOO ntkaraguIe
čių.

SOVIETAI NENORI 
McGILL U-TO 
TEISIŲ RPOFESORIAUS

Irwin Cotler, moptrealletls 
Teisių profesorius McGill U- 
te, rūpinasi sovietų kovotojo 
už Žmogaus Teises Anatolyj 
Sčaransky likimu, kuris nu - 
teistas 13 metų bausme. Lan
kydamasis Maskvoje, buvo 
susitaręs susitikti su 3 svar
biausiais Sovietų įstatymu 
specialistais,kurie būtų ga - 
Įėję pakeisti nuteistojo baus - 
mę. 4

Ir.Cotler buvo sustabdytas 
Maskvos priemiestyje, beei
nant aplankyti Sčaransky tė
vus. Iš jo buvo atimti doku
mentai, apklausinėtas sovietų 
milicijos Ir paprašytas Iš - 
vykti. Visa tat atlikta per 3 
valandas Ir nesilaikant pačių 
sovietų įstatymų.

Montreallo spauda praneša, 
kad Ir, Cotler gavo leidimą , 
Ir prisilaikė visų Inturlsto 
taisyklių. Kanados Užsienių 
Reikalų Ministerija protes
tuos atletai lai prieš tokį so
vietų elgesį pu Kanados pi
liečiu.

Suvažiavimas įvyko š. m. 
liepos 21 d., Belgijoje. Da
lyvavo Belgijos LB p-kė 
Stasė Baltus,Didžiosios Bri
tanijos Lietuvių S-gos pirm. 
Jaras Alkis su Weep. Ri
mantu Šova, Prancūzijos LB 
pirm. kun. J. Petrošius, Švei
carijos LB pirm. dr. A. Kuš- 
lys, V. Vokietijos LB reikalų 
vedėjas J. Lukošius, Kana
dos LB p-kas J. Simanavi
čius, PLB p-kas Vytautas 
Kamantas su vicep. bei "Pa
saulio Lietuvio" redaktoriu
mi Romu Sakadolskiu ir 
Lietuvos Pasiuntinybės Pa
tarėjas Šveicarijoje dr.jur. 
Albertas Gerutis.

Kraštų LB pirmininkai, 
PLB pirmininkas ir "Pasau
lio Lietuvio" redaktorius pa
telkė veiklos pranešimus ir 
siūlymus ateičiai. A.

Dr. j ir. A. Gerutis išsa
miai referavo apie Europos 
lietuvių veiklos koordinavi
mo ir reprezentacijos būdus. 
Sutarta kiekvienais metais 
Europos lietuvių studijų sa
vaičių proga šaukti metinius 
Europos kraštų LB pirmi
ninkų ir jų valdybų suvažia
vimus, kuriuose dalyvautų 
PLB pirmininkas su kitais 
PLB Valdybos nariais. Ki
tais metais LB pirmininkų 
ir valdybų suvažiavimas į- 
vyks liepos mėnesio pabai
goje netoli Innsbruck o , 
Austrijoje. Suvažiavimo 
techniškais reikalais rūpin
sis V. Vokietijos Krašto V- 
ba. Suvažiavimuose bus per
žiūrima atlikta veikla ir su
tariami ateities darbai.

Europos kraštų LB pirmi
ninkai gavo reikalingus įga- 
liojim.is, reikalui esant, ats
tovauti pasaulio lietuviams 
ir kalbėti Pasaulio Lietuvių 

KANADOS LIETUVIU BENDRUOMENĖS OTTAWOS APYLINKĖ ŠVENČIA 30 METU 
VEIKLOS SUKAKTĮ PLATESNIS APRAŠYMAS - 7 PSC.

Bendruomenės vardu.ypatin
gai įvairiuose tarptautiniuo
se suvažiavimuose.

PLB Valdyba pažadėjo vi
sokeriopą paramą Europos 
lietuviams švietimo, kultū
ros. informacijos, politinės 
veiklos ir kitose srityse. 
Europos LB pirmininkai vie- 
vingai pasisakė už PLB Val
dybos autoritetą ir pažadėjo 
palaikyti labai artimus ry
šius vieni su kitais. Susitar
ta dar daugiau sustiprinti 
politinę akciją, ypatingai rū
pinantis politiniais kaliniais, 
pogrindžio spauda, kova 
prieš rusifikaciją ir kito
kiais būdais padedant lietu
viams okupuotoje Lietuvoje 
jų kovoje prieš okupantus.

Suvažiavimas pasiuntė 
sveikinimą radio bangomis į 
Lietuvą. PLB idėja ir veik
la Europoje yra gyva ir stip
ri. A. P .

SVEČIAI VASARIO 16 
GIMNAZIJOJE

Vasario 16 Gimnaziją 
Huettenfelde liepos 29 d. ap
lankė PLB pirmininkas Vy
tautas Kamantas ir Kanados 
LB pirmininkas Jonas Sima
navičius. Su gimnazijos ku- 
ratorijos pirmininku Tėv. 
Bernatonių OFM ir Gimna
zijos direktoriumi V. Nat
kevičiumi pasikalbėta apie 
Gimnazijos praeitį, dabarti
ne padėtį bei problemas ir 
apie ateities planus.

Svečiai perdavė JAV ir 
Kanados lietuvių privačias 
ir viešas nuotaikas bei su
sirūpinimą Gimnazijos rei
kalais ir mokinių auklėjimu. 
Stipriai parašyta', kad gim
nazijoje būtų žymiai daugiau 
sustiprintas lietuviškas tau
tinis ir patriotinis auklėji
mas, kad būtų skatinamos ir 

palaikomos jaunimo organi
zacijos, skatinama jaunimo 
saviveikla, kad būtų page - 
rinta bendrabučių priežiūra 
ir drausmė, palaikomas jau
nimo entuziazmas.

Konstatuota, kad už gim
nazijos mokslą, auklėjimą, 
drausmę ir nuotaiką pirmiau
sia yra atsakingas gimnazi - 
jos direktorius. Toliau už 
gimnaziją atsako kuratorija, 
kuri yra teisiškai gimnazijos 
savininkė. Pats direktorius 
yra įtakingas kuratorijos na
rys. Šiuo metu kurato rijai 
priklauso 12 narių ir kurato
rija tvarkosi pagal savo nuo
status, niekam nepriklausy
dama.

Iki šiol PLB. JAV LB i) 
Kanados LB neturėjo ir ne
turi jokių teisinių ryšių si 
gimnazija, todėl jos nėra tie
sioginiai atsakingos už pačią 
gimnaziją ir jos ateitį, ta
čiau gimnazijos gerovė visa
da rūpėjo ir rūpės PLB dar
buotojams. Gimnazijos atei
tis atrodo viltingai, ypač po 
sėkmingo Jaunimo Kongreso 
Europoje.

PLB Valdybos pirmininkas 
Vytautas Kamantas ir vice
pirmininkai Romas Sakadols- 
kis ir kun. Ant. Saulaitis sėk
mingai sugįžę iš M Europoje 
gerai pavykusio Jaunimo 
Kongreso, įsijungė į naujus 
darbus. Romas Sakadolskis 
išvyko į Ohio valstybėje vyks
tantį lituanistinių studijų se
minarą, kun. Antanas Sau
laitis tvarko Jaunimo Centro 
ūkinius reikalus ir pasiruo
šia rudens renginiams, Vy
tautas Kamantas su vykdo
muoju vicepirmininku Vaclo
vu Kleiza aptarė sekančius 
PLB Valdybos darbus, kaip 
PLB politinių reikalų komi - 
sijos sudarymą, 11 -jų Pasau
lio Lietuvių Dienų ruošą, rei 
kalingą paramą Eurppos ir 
Pietų Amerikos lietuviams , 
ir išvyką pas Australijos 
lietuvius.

LIETUVIŲ STUDENTŲ 
ŽINIAI

Pasitaiko lietuvių studentų, 
kurie atvykę į JAV -es iš Pie 

tų Amerikos ar Eurppos vals
tybių kaip turistai (Viza B-2 
tourist) vėliau apsisprendžia 
studijuoti ir siekia savo sata- 
tušą pakeisti į studento sta - 
tušą (Viza F-l student). Nor
maliai jie turėdavo išvykti ir 
tik po to prašyti ir gauti stu
dento vizą.

Dabar imigracijos taisyk
lės pakeistos ta prasme, kad 
studento kvalifikacijas turin
tieji studentai galės savo sta
tusą pakeisti į studento sta
tusą neiš vykdami iš J. A. V. 
Tokiam tikslui reikalinga 
gauti ir užpildyti atatinkamą 
anketą - Form 1-20.

Lietuvos Generalinis 
Konsulatas New Yorke
VLIKO RAGINIMAS

Vyriausias Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetas krei
piasi į laisvojo pasaulio lie
tuvius ir lietuvių organlza-. 
cijas, kviesdamas reaguoti 
laiškais ar telegramomis į 
Popiežiaus Jono PauliausII 
stiprius pasisakymus prieš 
Žmogaus ir religijos Teisių 
varžymą komunistiniuose 
kraštuose.
NETEKOME ŽYMAUS 
LIETUVIO KUN. M , 
KAVOLIO

Šiomis dienomis mirė 
kun. Martynas Arminas Ka
volis, teisininkas, evangeli
kų liuteronų kunigas.

Baigęs aukštąjį mokslą 
Lietuvoje, tobulinosi Berly
no ir Tuebingeno u-se. tei
sės filologijos ir teologijos 
srityse. įšventintas kunigu 
Kanados Sinode 1953 m.

Aktyvus savo profesijose 
Lietuvoje ir žymus visuo - 
menininkas, dirbo aktyviai 
ir išeivijoje.

Politiniais, teisiniais ir 
kultūriniais klausimais ra
šė Vaire. Mūsų Žinyne, Lie
tuvos Aide. įvairius svar 
bius straipsnius teisiniais 
klausimais.
PABALTIJO KRAŠTAI 
JAV DEPARTAMENTO 
LEIDINYJE

Lietuva. Latvija ir Estija 
minimos Treaties in Force 
(Galiojančios Sutartys, Pub. 
8968, 1979). Jame išvar
dintos visos sutartys, ku
rias Lietuva pasirašė su 
JAV ( p. 123- 124). Prieraše 
sakoma: " JAV nepripažino 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
įjungimo į Sovietų Sąjungą. 
Valstybės Departamento a- 
kimis, visos sutartys tarp 
JAV ir šių kraštų tebega
lioja". Panašus prierašas 
yra ir prie Estijos bei Lat
vijos sutarčių sąrašo.

(ELTA)

RYTŲ EUROPIEČIAI 
ŠVEDIJOJE

Rytų europiečių organiza
cija Stockholme paminėjo 
Stalin o - Hitler io Pakto 40 
metų sukaktį, suruošdama 
gedulingas pamaldas. Ta 
proga buvo išsiuntinėtas 
specialus memorandumas 
anglų kalba, kurį lietuvių 
vardu pasirašė V. Vilkėnas , 
Lietuvių Sąjungos Švedijoje 
pirmininkas. (ELTA)
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30
METU LIETUVIU CHARTAI

1949 metų birželio 14 d. buvo paskelbta LIETUVIU 6.
CHARTA, kuria remiantis buvo steigiama PASAULIO LIE
TUVIU BENDRUOMENĖ. Iniciatyvos ėmėsi Vyriausias 
Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas Vokietijoje.- Daugelis 
mūsų nėra jos skaitę arba gerokai primiršę. Po 30 metų 
nuo jos pasirodymo- manoma, kad verta ją dar kartą pasi
skaityti. NL

Valstybė yra aukščiausioji tautinės bendruomenės orga
nizacija. Valstybinė nepriklausomybė yra tautinės kultu - 
ros ugdymo ir išlikimo būtinoji sąlyga. Darbu, mokslu , 
menei, turtu ir pasiaukojimu lietuvis kovoja, kad apgintų ir 
išlaikytų nepriklausomą Lietuvos valstybę.

LIETUVIŲ TAUTA, UŽSIGRUDINUSI AM ŽIU KOVOSE DĖL 
TEISĖS LAISVAI IR NEPRIKLAUSOMAI GYVENTI SAVO 
TĖVŲ ŽEMĖJE, VIENINGA VALIA SIEKIA SAVO GYVY
BĘ, KALBĄ, TAUTINES BEI VALSTYBINES TRADICIJAS 
IŠLAIKYTI, KURTI IR UGDYTI, KAD SAVA, TAUTINE 
KULTŪRA VISUOTINEI ŽMONIŲGIMINĖS PAŽANGAI 
BENDRADARBIAUDAMA, VYKDYTŲ VISAGALIO VALIĄ 
IR LAISVO ŽMOGAUS PAŠAUKIMĄ.
LIETUVIŲ TAUTOS AMŽINŲJŲ SIEKIMŲ VARDAN SKEL
BIAMA ŠI LIETUVIŲ CHARTA..

1.
Tauta yra prigimtoji žmonių bendruomenė. Niekas ne - 

gali būti prievartaujamas savo ryšį su tautine bendruome
ne nutraukti. Pasaulyje pasklidę lietuviai sudaro vieningą 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenę.

2<
Žmogus turi prigimtąją teise laisvai išpažinti ir ugdyti 

savo tautybę. Lietuvis lieka lietuviu višur ir visada. Sa - 
vo tėvų, išlaikytą Lietuvių Tautos gyvybę lietuvis perduoda 
ateities kartoms, kad amžinai gyventume.

3.
Kalba yra stipriausias tautinės bendruomenės ryšys. 

Lietuvių kalba lietuviui yra tautinė garbė.
4.

Šeima yra tautos gyvybė. Lietuvis kuria lietuvišką šei
mą.

5.
Tautinė kultūra yra kelias į tarptautinį pripažinimą ir 

bendravimą. ApreikŠdama tautos genijų, tautinė kultūra į- 
neša savaimingą indėlį į visuotinius žmonių giminės lai - 
mėjimus. Kiekvieno lietuvio priedermė sudaryti sąlygas 
tautinei kultūrai.

7.
Mokykla yra tautinės dvasios židinys. Kiekvieno lietu - 

vio kilniausioji pareiga būti lietuvių mokyklos rėmėju.
8.

Draugija yra tautinės kultūros veiksminga talkininkė. 
Lietuvis kuria ir palaiko religines, kultūrines, jaunimo 
savišalpos, profesines ir kitas lietuvių draugijas.

9.
Mūsų tėvų kovos ir atlkos dėl lietuviškos knygos yra 

testamentinis įpareigojimas visoms Lietuvių Tautos kar. - 
toms. Lietuvis organizuoja ir remia spausdintą lietuvišką 
žodį. i

lū
Tautos istorija yra geriausia tautos mokytoja. Lietuvis 

brangina savo tautos praeitį ir tautinius papročius. Lietu
vis stengiasi būti vertas savo protėvių, kad paliktų pagar
bų, pasididžiavimą savo palikuoniams.

11.
Tautinis solidarumas yra aukščiausioji tautinė dorybė . 

Lietuvis ugdo tautinį solidarumą. Visi lietuviai yra lygūs 
tos pačios tautos vaikai, tarp savęs broliai. Tautinio su - 
sipratimo ir lietuvių vienybės ženklan kiekvienas lietuvis 
moka nuolatinį tautinio solidarumo įnašą.

12.
Lietuvio tautinės spalvos: geltona-žalia-raudona. Lietu

vio tautinė šventė - Vasario 16-oji diena. Lietuvio šūkis : 
"Lietuviais esame mes gimę, lietuviais turime ir būt. "

13.
Lietuvis yra lojalus savo gyvenamajam kraštui. Lietu

vio santykius su nelietuviu nustato artimo meilė ir pagarba 
kiekvieno žmogaus laisvei, garbei, gyvybei , sveikatai ir 
turtui.

VYRIAUSIAS LIETUVOS IŠLAISVINIMO KOMITETAS

R GERAI, R BLOGAI... 
nuomones, laiškai, atgarsiai

PRISILAIKYKIME 
MINĖJIMŲ TEMŲ, . .

Sibirinių trėmimų minė
jimas įvyko birželio 17 dieną 
1979 m. sekmadienį. Pamal
das atlaikė ir tai dienai pri
taikytą pamokslą pasakė kun. 
J. Liauba OFM. Po pamaldų 
dvi mergaitės, pasipuošusios 
tautiniais drabužiais,, atnešė 
vainiką, kuris buvo O. Šu
kienės padėtas prie pamink
lo, esančio prie koplyčios. 
Bendruomenės pirmininko 
žodis nustebino visus susi
rinkusius, nes, manau, jis 
nieko bendro neturėjo su mi
nėjimu. Jo kalboje buvo pa
sakyta, kad šiandiena juodo - 
ji ranka dirba ne tiktai To
ronte, Hamiltone, bet ji pa
siekė ir mūsų mažąbendruo 
menę. Visokiais būdais yre 
veržiamasi į organizacijas 
ir jos yra griaunamos iš vi
daus. Jis pasakė, kad prieš 
kurį laiką buvo važinėta po 

namus, aplankyti net ligoniai 
ir rinkti parašai, tačiau ko
kiam tikslui, bendruomenės 
pirmininkas nepaminėjo.

Publika susirinko prisi
minti savo artimuosius iš
vežtus į Sibiro taigas lėtai 
mirčiai, tačiau buvo kalba
ma visai ne apie tai. Keletas 
šeimų, nesulaukę minėjimo 
pabaigos, murmėdamos iš
siskirstė namo. Po tokių ne
taktiškų ir ne vietoje pasa
kytų kalbų, sekė Tautos him
nas.

Prie bažnyčios dar ilgai 
žmonės šnekučiavosi ir darė 
išvadas iš minėtos kalbos. 
Girdi, juk prisimename Lie
tuvoje, prieš rusams atei
nant, taip pat tokie drąsuo
liai rėkė, kad būtume vie
ningi, duosime rusams į kai
lį. O kai rusai prisiartino, 
vieni lipo ant stalo, kiti po 
stalu palindo. Arba kaip len
kai sakė- neduosime vokie
čiams nei sagos nuo mundu
ro. O kai vokiečiai spuste-

PANORAMA
pvi DESI MTAS

1. Pavyzdys, kaip veikia 
Amerikos žydai. Prieš kiek 
laiko New Yorko laikraš
čiuose pasirodė ilgoki iliu
struoti aprašymai, kad vie
na žaislus gaminanti fir
ma, paleidusi rinkon mažus 
lėktuviukus, ant kurių uode
gos yra nupiešta svastika, 
esą, tai karo metu buvę vo
kiečių lėktuvai. Tuojau pat 
į kovą su minėta firma iš
ėjo tūlas Julius Schatz, di
rektorius grupės "Comis
sion on Jewish Life and 
Culture". Susišaukęs spau
dos korespondentus, jis pa
reiškė, kad ši firma, gami- 

ėjo, tai per dvi savaites ne 
tik nuo munduro sagas bet 
xr visą valstybę atidavė. Pa
tarlė sako, kad grįžtant iŠ 
miesto, jei jauti, kad ta
ve žmona puls, pirmas pulk 
ją-

Turėtume tokius vidinius 
nesusipratimus išsiaiškinti 
tarp savęs bendruomenės 
susirinkimuose, o ne per 
tautines šventes ar išvežtųjų 
minėjimus. Dalvvis

St. Catharines

DŽIAUGIUOSI KRITIKA
Rašau ne dėl to, kad dė

čiausi labai išmintingas, bet 
kad pajudinčiau ir padisku
tuočiau įvairius praeities ir 
dabarties įvykius. Jei kas 
paskaito ir susidomi mano 
skleidžiamomis mintimis 
( kaip pav. "NL" Nr. 25, J. 
Trumpys), tai man jau dvi
gubai smagiau.

Vis dar linksniuojame bu-

LAISKAS IS AMERIKOS

nanti tuos lėktuviukus, yra 
nacių įrankis ir veda "na
cinę propagandą". Esą, ar 
dar negana to, kad žydai 
paskutinio karo ' metu nuo 
Hitlerio nukentėjo taip,, kad 
neteko 6 mil. savo tautie
čių. Kam dar juos kiršinti 
ir erzinti, kad ir šitiek lai
ko nuo karo pabaigos pra
ėjus ?

Žaislus gaminančios fir
mos atstovas pareiškė, kad 
jię gamina tai, kas geriau 
eina Į rinką. Jie gamina ne 
tik lėktuviukus su svastika, 
bet taip pat ir su raudona 
sovietine žvaigžde, su Ang- 

vusias galimybes pasiprie
šinti. Girdi, suomiai pasi
priešino ir, nors brangiai 
sumokėjo už tą pasipriešini
mą, bet toje nelygioje kovoje 
"Dovydo su Galijotu" , taigi, 
kare su visa Sovietų Sąjunga, 
jie vis tik išlaikė (apgynė) 
nepriklausomybę.

Mes tikrai negalėjome ly
gintis su suomiais ir pasi
priešinti nei Hitleriui, nei 
vėl 1940, įsibraunančiai so
vietų armijai. Jei 1919 - 20 
metų kare su sovietais pasi
sekė, tai Juk ir vokiečiai tru
putį talkininkavo, o ir sovie' 
tų armija buvo gana pakriku
si...

Kai dėl lenkų, tai pasi - 
priešinimo ( ultimatumo at
metimas) ir karo atvejis ir
gi galėjo būti labai liūdnas 
tautos išsilaikymo atžvilgiu. 
Nežinau, kiek yra tiesos, 
vienos moteriškės, prieš 3 
metus atsilankiusios pavie
šėti pas gimines JAV- ėse, 
pasakojime, kad lenkai ruo
šėsi išskersti ( ar gal dali
nai įvykdė ) visus Vilniaus 
lietuvius. Gal tai ir netiesa, 
bet pasitikėti atsilaikyti 
prieš lenkų puolimą, vargiai 
būtų buvę įmanoma. Jei POV 
( lenkų karinė organizacija) 
nepriklausomybės pradžioje 
buvo likviduota, tai dar ne
reiškia, kad tie apie 150. 000 

lijos Royal Air Force ženk
lais ir kitokius. Tačiau žy
dų spaudimas neatlyžo ir 
Mattel kompanija buvo pri
versta daugiau lėktuviukų 
su svastika nebegaminti.

Dabar prasidėjo reakcija 
ir iŠ kitos pusės. Štai, New 
Yorko "Daily News" liepos 
3 d. vienas skaitytojas laiš
kų skyriuje pareiškė, kad jei* 
žaislus gaminanti firma ne- ' 
atlaikė žydų spaudimo ir ka
pituliavo, tai kodėl ji nenu
stoja gaminti lėktuviukus su 
raudona sovietine žvaigžde, 
juk tai labai įžeidžia lenkus, 
lietuvius, latvius, estus, ru
munus, kroatus, suomius, 
vengrus ir slovakus ? Arba 
lėktuviukai su Royal Air 
Force emblema labai erzi
na airius. Japonų "Tekanti 
saulė" erzina ir įžeidžia ki
niečius, filipiniečius ir 
amerikiečius. Jei jau fir
ma paklausė žydų, tai turėtų 
nebegaminti lėktuviukų ir su 
kitom emblemom. Žodžiu, 
visiems neįtiksi. . .

2. Ir dar apie žydus. Ne
seniai buvo spaudoje pa
skelbta, kad New Yorko žy
dai viename miesto parke 
žada įrenti "Holocausto" 
aukoms atminti specialų pa
minklą ir pastatyti sinago
gą. Prez.'Carteris paminklo 
statymui pažadėjo stambią 
auką. Vakarų Vokietijos vy
riausybė Roy Blumenthalio 
vardu šio paminklo statyrųui 
paskyrė, 10.000 dolerių 
Likusią surtią sudės Ameri
kos žydai. Pasklidus ži
nioms, kas šitoks paminklas - 
paminėti nacių aukoms bus 
tikrai statomasztuojau atsi - 
rado, balsų, kad jei minėti 
nacių aukas, tai minėti vi- 

pagal dabar galiojančius 
įstatymus

A. Beržinis
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patrijavusieji į Lenkiją, būtų 
pasilikę neaktyvūs lenkų in
vazijos atveju. Antra vertus, 
lenkų' 1938 iii. ultimatumas 
lietė daugiausia diplomatinių 
santykių atnaujinimu (ar už
mezgimą). Atmetus ultima- 
tumą, būtų tekę paskubomis " 
mobilizuotis ir tik mūsų ka
riškiai (pvz. buvęs karo va
das gen. Raštikis ) galėtų 
pasakyti, kiek būtų buvę ga- 
limyėbs atsilaikyti ar net 
padaryti iš lenkų kariuome
nės vyrų "kotletus", t. y. juos 
sumalti. Lengva pasakyti . 
bet ne visai lengva būtų įvyk
dyti. O jei tai būtų nepavykę, 
jei lenkų kariuomenė būtų 
pasirodžiusi gana atspari, 
tai galėjo įvykti ir visos Lie
tuvos okupacija, ne vien tik 
Vilniaus kraštas, ir vien tik 
dėlto, kad būtumėm atsisa
kę užmegsti su Lenkija dip
lomatinius santykius. Karu 
tikėtis atsiimti net Vilnių su 
zujančiais ten lenkais, kurie 
aišku, dar ir iš langų būtų 
šaudę į žygiuojančius lietu
vių karius, - ar tai ne per 
daug fantastinis vaizdas ? 
Vaizduoti lietuvių karius su
per manai s, o lenkų karei
vius vien verkšlenančiais ir 
rožančių kalbančiais, - ar 
tai nepertoli nužengia tokia 
vaizduotė, nelyginant kokia- 

sus, ne vien tik žydus. Juk 
koncentracijos lageriuose 
sėdėjo ne vien tik žydai, bet 
ir šimtai ir tūkstančiai len
kų, ukrainiečių, rusų, lie
tuvių, latvių, prancūzų ir 
kitų tautybių kankinių. Kodėl 
ir jų neįrašyti į tą memo
rialinę lentą ar paminklo 
sieną? Tačiau labai abejoti
na, kad šitoks blaivus pa
siūlymas bus išgirstas.

3. Šioje, vietoje jau buvo 
minėta, kad Vakarų Vokie
tijos Landtagas svarsto, ar 
pratęsti įstatymą dėl nacių 
gaudymo ir baudimo, kurio 
terminas baigiasi šiais me
tais. Iš Amerikos, ypač žy
dų pusės, buvo didelis spau
dimas į V. Vokietijos Land
tagą, kad toks įstatymas bū
tų pratęstas. JAV Kongre
sas netgi priėmė šiuo reikalu 
rezoliuciją, kad tas įstaty
mas būtų pratęstas. Kai ku
rie JAV Kongreso atstovai 
net asmeniškai keliavo pc 
Vokietiją ir ragino įstatymą 
pratęsti.

Galop praeitą savaitę, 
prieš išsiskirstydamas atos
togų, Landtagas pravedė 
šiuo reikalu balsavimą. Ats
tovams buvo pasiūlyta bal
suoti pagal "sąžinę", o ne
siremti tuo, ką viena ar ki
ta frakcija siūlo. Balsayimo 
metu 255 balsais prieš 222 
įstatymo galiojimas su šių 
metų pabaiga panaikinamas, 
tačiau naujai surasti naciai 
ir kitokie nusikaltėliai, pa
darę sunkių nusikaltimų na- •> 
cių valdymo metu ir toliau 
bus aiškinami ir baudžiami

O kiek tūkstančių jaunų 
lietuvių karių paguldytų savo 
galvas tokioje nelygioje, kad 
i r .didvyriš ko j e kovoje. Gi, 
anot E. Galvanausko, svar
biausias tautos išsilaikymo 
uždavinys - išsaugot tas lie
tuviškas galvas. Gal geriau 
tapti Konradais Valenrodais 
įvykdyti kerštą progai pasi- 
taikus, negu pradėti tokį sa
vižudišką karą. Tuomi fte- 
noriu pasakyti, kad laisvė 
mums nėra brangi ir kad už 
ją nereikia guldyti galvas, 
bet tik ne beviltiškoje kovoje 
kuri galėjo mums tragiškai 
pasibaigti ne tik prarandant 
nepriklausomybę, bet gal ir 
netenkant vilčių, kaip tautai 
egzistuoti.

Beviltingas partizaninis 
karas po 1945 metų, taigi ka
rui pasibaigus, irgi gali būti 
įvairiai vertinamas, nes žu
vo ne tik tūkstančiai jaunų 
žmonių, bet dešimteriopai 
daugiau buvo ištremta į Si
birą, už palaikymą santykių 
su tais partizanais...

Kiekvienu atveju, dėkoju 
J. Trumpiui už įdomias ir 
labai drąsiai pateiktas min
tis bei dar drąsesnes išva
das, kurių aš tikrai priveng
čiau. .. J. Valiūnas.

Brockton, Mass.
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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JAUNUOLIO ATVIRAS LAIŠKAS IS OKUP. 
LIETUVOS - algimanto skiltis

(AUŠRA nr. 12, per ELTĄ)

Pirmiausia prisipažįstu, 
kad toks kreipimasis mano 
rašomas pirmąjį kartą, to
dėl iŠ anksto prašau jį skai
tančius, atleisti už trūkumus.

Esu moksleivis, šiemet 
baigęs vidurine mokyklą.
Prieš "išeidamas į gyvenimą"
noriu pasidalinti su visais, 
kas susikaupė manyje per de
šimt mokymosi metų, pasida
linti savo tikėjimu ir nevilti
mi. Tebūna šio laiško adre
sas: " visiems geros valios 
žmonėms ". Taip, aš esu 
klystantis, kaip daugelis, bet 
kreipiuos į Jus, žmonės, o 
ypač į savo bendraamžius- į 
Lietuvos jaunimą, prašyda - 
mas savarankiškai apmąstyti 
šį laišką.

Mes "išeiname į gyveni - 
mą". , . Reikia pasakyti, kad 
iš gyvenimo, kaip jis supran
tamas mūsuose, jau nieko ne
sitikiu. Kiekviename žings - 
nyje - melas, veidmainystė, 
apsimetimas ir išsigimimas. 
Tokį gyvenimą pažinau per 
tuos mokykloje praleistus 
metus. Jaunuoliai, argi Jūs 
to me matote • ? "Kalbi, kaip 
iš rašto", - atsakytumėte 
daugelis, nes Jūs atpratinti 
matyti ir mąstyti pa
tys. Už jus mato ir mąs
to generalinis sekretorius, 
TSKP ir VLKJS. Juokingas 
biurokratizmas, netoleranci
ja, fanatizmas - net smulk
menose. Mes su tuo apsipra
tome-. Atrodo, kitaip nė ne
gali būti. Mokytojas neraus
damas atvirai mums sako, 
kad jeigu nebūtų spaudimo iŠ 
viršaus, pusė klasės mokinių 
gautų nepatenkimamus tri
mestrinius pažymius. Mo
kykloje turi būti 100 % pa
žangumas. . . Stojame į kom
jaunimą. . . "Ne, niekas ne
verčia, bet . . . Nesvarbu ką 
galvoji, - suintymėja agita
toriaus balsas, - žinai, rei
kia 100 proc. komjaunuoliš
kos klasės"... O eidami po 
pamokų pro parduotuvę, ga
lėjome ne kartą "gėrėtis ", 
kaip pro užpakalines duris

LIETUVIU MOKYTOJU 
STUDIJŲ SAVAITĖ

L. EIMANTAS

Gaila, kad šioje studijų sa
vaitėje tegalėjo dalyvauti taip 
maža jaunųjų mokytojų. Bet 
ir visiems kitiems mokyto
jams būtina veiksmingiau da
lyvauti bendruomenės veiks
muose. Taip pat labai pagei
dautina glaudesnio ryšio tarp 
bendruomenės ir mokyklos. 
Dabar, kai mokykla palikta 
lyg ir nuošalyje, ji negali 
pilnai atsiekti savo užsibrėž
tų tikslų. . .

Antrinis kalbėtojas buvo 
žinomas mūsų filosofas dr. 
Juozas GIRNIUS. Jis metė 
žvilgsnį i mokyklą, kaip tė
vas, žiūrintis į ją nei iš per
spektyvos. Jo nuomone, mū
sų mokykla yra krizėje. Juk 
daugelis vaikų ateina į mo
kyklą nemokėdami lietuvių 
kalbos. Tai gal būtų tėvų kal
tė. Bet svarbiausia - mūsų 
vidurinioji karta kaip ir pras 
ta. Lietuvių Studentų S-ga 
čia kalba apie save, kaip 
snaudžiantį milžiną. Tatai 
gal dar daugiau tiktų viduri
niajai kartai.

Lietuvybės atžvilgiu pra- 
ląimima, kai šeimoje nėra 
vieningos nuomonės. Mokyk
lai neatiduodama visa, kas 
jai priklauso. Juk šeimoje
namų kalba turėtų būti lie- Bendruomenės Krašto Vai- pagerės.
1979 . VIII. 29

(paradinės užrakintos) slen- juos už tai gerbti ? Štai vie- doras žmogus bū
ka "išrinktųjų" eilutė. . . nuoliktos klasės "Lietuvių Ii- ti tokios santvarkos ir vals-

Paimk bet kurį žurnalą ar 
laikraštį - kaip visa atrodo 
kitaip'. Tas pats gimtojoj 
vietoj įvykęs blankus mitin
gas spaudoje virsta "audrin
ga pritarimo TSKP politikai 
demonstracija", ir jūsų mo
kyklos eisena Gegužės 1-sios 
proga - "didžiausios meilės 
ir ištikimybės darbininkų 
klasės reikalui" išraiška. Ar 
tos demonstracijos būtų 
įvykusios, jei nebūtų kam or
ganizuoti "iš viršaus"?

Vargu ar buvo diena, kad 
nesusidurčiau su tokiu ar 
panašiu faktu. Nebetikiu ta
rybine santvarka, jos trafa
retiniais, nusibodusiais lo
zungais, jos ateitimi. Spaliui 
60, bet jo veidas sutrauktas 
purvinos sąžinės raukšlėmis, 
jo gyslomis teka alkoholis, 
jo smegenis ėda beviltiška 
sklerozė. Brežnevo lūpos 
kartoja Lenino Šūkius ir 
praktikoj taiko Stalino meto
dus.

Lietuvos jaunime, ar Tau 
jau įkalė, kad tautos nacio
nalinio išsivadavimo judėji - 
mas tai - "klasių kova", ar 
Tu jau įtikintas, kad Lietu
vos partizanai - buožės, 
banditai ir žvėrys ?

"Žvėrys". ..-atrodo, nuo
širdžiai virpa mokytojos bal
sas, pasakojantis apie poka
rio žiaurumus. Bet kodėl Jūs 
ne pasakojate, mokytoja, apie 
kūdikius, kurie užduso sau
sakimšuose gyvulių vagonuo
se dėl Stalino "klaidų"? Ko
dėl neklausiate "už ką"? Jūs 
jau seniai išmokote nematyti 
kaip "humaniškieji" tarybi
niai kariai ir "liaudies gynė
jai" atsegiojo kelnes mieste
lių rinkose Išmestiems lavo
nams, kaip mėšlais ir ply
tomis drbastė jaunas krūti
nes. Juk visa tai matė mano 
tėvų karta. Ne, Jūs to "ne
prisiminsite". . . Jūs jau iš
mokote nematyti, kaip kad 
išmoko ir daugelis "neeili
nių" žmonių: menininkų, ra
šytojų. . . Ar galima Jus ir 

tuvių kalba. Mokyklose be 
lietuviškos skaitybos negali 
būti pilno lietuvybės supra
timo. Kaip vargingai ir ap
leistai atrodo lietuviškų kny
gų skaitymas ? Juk kalba yra 
tas raktas, kuriuo ką nors 
atrakini. Jei nieko neatraki
ni, niekur ir neįeini.

Mūsų organizacijų reikš
mė didelė, tačiau iš jų reik
tų ryškesnės lietuviškos 
veiklos.

Sustabarėjimo yra ir pačių 
mokyto jų 1 tarpe. Mokytojui 
reikia visur ir visada būti 
gyvam. Tik tada jis paveiks 
jaunąją kartą.

Visų čia iškeltų problemų 
žinojimas vilčių mums ne
teikia. Mus tiesiog žudo in
dividualus galvojimas: "Tegu 
kiti eina kitais keliais, o 
aš trauksiu savais. . . "

Šios bendruomeninio auk
lėjimo s varsty bos iššaukė 
nemažas diskusijas. Bostono 
muz. vedėjas A. Gustaitis 
Konstatavo, kad tai buvo at
viras ir sukauptas žvilgsnis 
į mūsų negeroves. Švietimo 
Tarybos pirmininkas Br. 
JUODELIS pridėjo, kad yra 
yra rimtų priežasčių tai tėvų 
apatijai. Amerikos Lietuvių 

teratūros" vadovėlyje skaito
me atvirą A. Jonyno prisipa
žinimą, kad asmens kulto ap
linka nuolat vertė poetus 
dirbtinai gražinti tikrovę , 
sudaryti poetinį įspūdį, kad 
esą "aukštieji komunizmo i- 
dealai jau tapo gyvenimo tie
sa". Todėl esami trūkumai 
buvo menkinami, priešą bu
vo siūloma rodyti silpnesnį, 
negu jis iš tikrųjų buvo, - 
paaiškina vadovėlis. Poetus- 
tautos dainius - privertė 
vaizduoti netiesą, reiškia - 
meluoti . Kur garantija, 
kad jie ir dabar nedaro to 
paties? Man rodos, geriau
siai Šią problemą išsprendė 
Teofolis Tilvytis, kuris 1947 
metais odėje "Garbė Didžia
jam Stalinui" iki šleikštu - 
mo persaldintais posmais 
šlovinęs "didįjį naujojo pa
saulio Vadą", socialistinės 
demokratijos tariamo res
tauravimo laikotarpiu rašė: 
i "Stalinas nukaltas buvo

Iš granito tvirto.
Vakar Dievas tas nugriuvo 
Ir skalda pavirto".

Štai, idealus tarybinis kūrė
jas '....

Na, dėl meno tūlas sakys, 
kad buvo "asmens kulto" lai
kai, rašytojus " įkvėpdavo " 
Sibiro grėsmė ir 1.1. Bet pa
laukite. Kas asmens kulto 
laikais kalbėjo, kad egzistuo
ja toks kultas ? Jeigu tuomet 
Šalyje, kur valdė liaudis, ji 
galėjo būti taip nustumta nuo 
valdžios aparato, tai juk su 
pasikeitusiais vadovais pati 
santvarka, kurioje tai įma
noma, nepasikeitė. Todėl ar 
negali ta pati istorija karto
tis ir mūsų dienomis ? Tada 
juk niekas "nepastebėjo", kad 
trūkumai rųenkinami, o lai
mėjimai padidinami iki rei
kiamų mąstų. O tie, kurie 
nesutiko su šia klastote, bu
vo apšaukiami, kaip ir dabar, 
tikrovės juodintojais, liau
dies priešais ir iškeliaudavo 
į "Rytų Ameriką" (taip pra
vardžiavo Sibirą).

dybos pirmininkas inž. GE
ČYS pastebėjo, kad mums 
reikia su pagarba ir meile 
žiūrėti į mokytojus, juos iš
kelti, reklamuoti. Pagal jį, 
būdinga yra tai, kad mokyk
lai į pagalbą dažnai labai no
riai ateina. .. seneliai, o ne 
tėvai. Ant. MASIONIS dar 
pridūrė, .kad dabar Lietuvoje 
daug dėmesio kreipiama į se
nelius. Tai daroma todėl, kad 
seneliai jaunąją kartą " at- 
grąsytų" nuo senovinių atgy - 
venų. . . " Jaunoji mokytoja 
R. POLIŪNAITĖ tvirtino, kad 
nepakankamas tėvų domėji
masis bendruomeniniais rei
kalais visur yra lyg visuo- 
tiiiis.

Pagaliau Bendruomenės 
Valdybos pirmininkas inž. 
Gečys panoro pažvelgti ir į 
šviesesniąją medalio pusę. 
Juk išauginome gerą būrį 
jaunų veikėjų. Tiesa, jų ga
lėtų būti daugiau. Bet atsi
minkime, kad prieš I-jį pa
saulinį karą tėvynėje, Lietuvą 
prikėlė tik apie 300 pasišven
tėlių. . . Tad nenusiminkime, 
nenuogastaukime, kad moki
nių skaičius mažta. Mūsų 
mokyklos ištvers, padėtis 

tybės rėmėjas ?
Plakatai skelbia, kad tar

nyba šlovingosios tarybinės 
armijos eilėse - garbinga 
kiekvieno piliečio pareiga. 
Ar galiu aš laikyti garbinga 
šią "pareigą, " jei pagal ma
no įsitikinimus TSRS - mano 
Tėvynės okupantė? Kokią 
teisę turi TSRS to iŠ mūsų 
reikalauti ? Ar galima mylėti 
Tėvynę, remiant jos užgro
bėją? Ar gali žmogus remti 
valstybę, kuri nekaltai išžu
džius! milijonus savo pilie
čių, bando išteisinti savo vie
no asmens " klaidomis". O 
gal Jums, jaunuoliai, žodis 
"sąžinė" beprasmiu?

Mes, jaunimas — "minkš
čiausia " tautos dalis. Mus 
ir pasirinko svetima, žalo
janti įtaka. Ar Jūs nepaste
bėjote, apie ką dabar . daž
niausia kalbame?. Alkoholis, 
šlykščiai traktuojama prie
šinga lytis, na, kosminiai 
greičiai motociklais pasigė
rus. . . Iš savo sepyniolik- 
metės patirties aš pribren
dau visiškai nuoširdžiai su
šukti kartu su Majakovskiu: 
"Šalin jūsų "meilę"! Šalin jū
sų meną! Šalin jūsų santvar
ką Šalin jūsų religiją!" 
Nors Majakovskis taikė tai 
kapitalistinesi santvarkai,bet 
kaip matote, ir TSRS socializ? 
mui tie lozungai kuo puikiau
siai tinka. . .

Aš - tikintis. Visur girdi
me kalbant apie sąžinės lais
vę, o tikrovėje - buka, nesą
žininga, brutali, ateistinė 
propaganda, žeminanti ti - 
kintįjį dar mokyklos suole. 
Kasdien kalbama apie lygias 
piliečių teises. Bet juk čia 
pat mokyklos suole, tikintis 
laikomas antraeiliu - "neat- 
sikračiusiu .prietarų", "mo
čiutės pasakų". Mano nely - 
giateisiškumą įtvirtina pati 
konstitucija, suteikdama an
tireliginės ptopagandos lais
vę, ir nesuteikdama religi
nės propagandos laisvės.Sa
kysite- tamsybiškumo sklei
dimas mūsuose draudžiamas. 
Bet kur tarpvalstybinis Hel
sinkio susitarimų patvirtin
tas kriterijus, kuriuo nusa
koma, kas yra tamsybiš- 
kumas, kas ne ? Aš esu krikš
čionis ir laikau savo įsitiki
nimus pačiais pažangiausiai  ̂
šviesiausiais. Taip žemėje 
mąsto apie milijardas žmo
nių. Didelis procentas gyven
tojų taip įsitikinę ir mūsų tė
vynėje. Jeigu draugas Brež
nevas mano kitaip,mes galim 
diskutuoti, bet niekas neturi 
teisės laikyti antraeiliais 
krikščioniškųjų įsitikinimų 
piliečių. O kaip iš tikro yra? 
Relgija pas mus palenktas 
medis, kurį visos ožkos grau
žia, bet tik po šiuo medžiu 
randa prieglobsčio mūsų tė
vynė, ir tik čia asmeniškai 
mano viltis. • (Iš; ELTA)

LIETUVIU PRANCIŠKONU VIENUOLYNAS KENNEBUNKPORT’E, MAINE, JAV
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VEDYBTNTAT SKELBIMAI LIETUVOJE

Vakariečiams spaudos 
atstovams akredituotiems 
Maskvoje, teturint ribotas 
galimybes turėti įvairius 
(išskyrus oficialius) ryšius 
su sovietinio gyvenimo re
alybe, tenka dėmesį kreip
ti (jei- tik prieinama) į ma
žiau reikšmingus sovietinio 
gyvenimo faktus, nors kai 
kurie jų, pažintine prasme 
vertinant, gali būti įdomūs 
skaitytojams Vakaruose.

Štai, Associated Press 
korespondentę Nikki Finke, 
patraukė straipsnis laik
raštyje Literaturnaja Gaze- 
ta apie vedybinius skelbi
mus Lietuvoje. Tai, turbūt, 
pirmieji tokio pobūdžio 
skelbimai visoje Sovietijo- 
je, kuriuos išdrįso spaus
dinti lietuviškas mėnesinis 
žurnalas "Šeima", 1970 
metų gyventojų surašymo 
statistika rodė, kad 170 
sovietinių moterų tenka tik 
1OO vyrų, tad, nenuostabu, 
kad kai kurios moteriškės 
desperatiškai ieško būdų ir 
kontaktų šeimos sukūrimui. 
Absoliutinę daugumą skel
bėjų ir sudaro moteriškos 
lyties atstovės.

Įdomūs tų visų skelbimų 
tekstai ( beje, vienkartinis 
skelbimas kainuoja $ 7.50), 
šį bei tą rodą ir apie aplin
kos reiškinius, nuotaikas ir 
laiko, reikalavimus. Pra
džiai, vyro įdėtas skelbimas 
vyras, 31 metų amžiaus, 5 
pėdų 7 colių, su aukštuoju 
mokslu, pageidauja susipa
žinti su ^mergina ar mote
rimi, nesenesne, kaip 33- 
34- metų. Ji gali būti per
siskyrusi, bevaikė ar su 
vienu vaiku. Kita moteris 
skelbiasi - esu 39 m. , vidu
tinio ūgio, geros figūros, 
blondinė. Šešis metus peik
si skyrusi, bet ne iš mano 
kaltės. Gyvenu neblogai, b et 
stinga artimo šilumos ir 
šeimos. Pageidauju vyriškio 
kuriuo galėčiau pasitikėti. 
Aš galiu mylėti ir noriu bū
ti mylima. Galvoju apie 
viengungį, našlį ar divor- 
suotą vyrą, tarp 40 ir 50 
metų amžiaus. Man nesvar
bi jo išvaizda, išsilavini
mas ar turtingumas. Pagei
dauju malonaus būdo, prin
cipingo, atsakomybę su
prantančio, tvarkingo ii 
švarą mėgstančio.

Žurnalas, kaip ir galima

tikėtis, garantuoja skelbėjų 
privatiškumą ir tiek var
dai, tiek ir adresai, ne
skelbiami. Suinteresuoti tu - 
ri rašyti pačiam leidiniui, 
pagal atskirą kiekvieno 
skelbimo numerį. Skaityto
jai kviečiami apie save, su
teikti pagrindines žinias, 
k. a. amžius, profesija, at
siektas mokslas. Taip pat, 
ką mėgsta ir ko‘ne, fizines 
ir dvasines savybes ir ko 
lauktų, ko tikėtųsi iš as- 
rhens, su kuriuo nori susi
pažinti.

Vienas skelbimų, teigia
ma, susilaukė itin daug ir 
greitų atsakymų. Pažiūrė
kime kodėl. "Aš esu našlė, 
48 m. amžiaus. Vidutinio 
ūgio ir esu išauginusi 2 sū
nus. Vienas jų jau vedęs, 
kitas bebaigiąs mokslą. Gy
venu 4 kambarių apartmen- 
te. Turiu Žiguli automobilį 
ir mūrinį garažą. Ieškau 
draugo visam gyvenimui!'

Tai moteriai buvo itin 
sunku atskirti iš gausybės 
laiškų tuos, kurie domėjosi 
tik ja, ar tik jos pasiturin
čiu gyvenimu. Po to žurna
las nutarė pradėti cenzū
ruoti skelbimus, išmetant 
žinias apie turimą tur’ą

Per 9 mėnesius leidinys 
sulaukė 680 tokių skelbimų, 
kiekviename numeryje tal
pinama tik nuo 1O iki 20 
skelbimų, tuo būdu, iki da
bar pasirodė 139 vedybiniai 
skelbimai. Gauta per tą 
laiką 1400 atskaymų.Vadi
nasi, kiekvienam skelbimui 
tenka 1O suinteresuotų. Iš 
to skaičiaus tik 23 skelbi
mai atėjo iš vyrų. Didelio 
pasisekimo susilaukė iš 
moterų pusės sekantis skel
bimas: " Esu 30 m. išsila
vinęs, mokąs dvi svetimas 
kalbas, mėgstu literatūrą, 
keliones ir šachmatus. Esu 
ramaus būdo, negeriu ir 
nerūkau. Noriu susipažinti 
su romantinės nuotaikos, 
humanitarinio išsilavinimo 
asmenybe. Patiktų, jei ga
lėtų lošti šachmatais,nebūtų 
aukštesnė kaip 5 pėdos,, 7 
coliai, nes ir aš neesu 
aukštas. Amžius nesvarbu 
kaip lygiai nesvarbu kur 
gyvena, ar koks finansinis 
stovis ". Gailą, kad to žur
nalo puslapiai dar nėra pri
einami išeivijos viengun
giams.

Nebyliųjų Alfabetas Rankų 
Pagalba, priimtas visuose 
kraštuose.
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M O B U KLASIKAI
PRIEŠ 100 METU GIMĖ RAŠYTOJAS JONAS

Jonas BILIŪNAS gimė 1879 m. Niūronyse, Anykščių 
parapijoje. Lankė Liepojos gimnaziją, studijavo gamtos 
mokslus. Už riaušes buvo pašalintas iš universiteto ir

■neleistą studijuoti bet kokiame Rusijos universitete. 
Studijavo ekonomiją Leipzige, susirgęs džiova, gydėsi 
Šveicarijoje ir Zakopanėje, bet ligos neatlaikė. Jo kū-

Jonas Biliūnas
ŽVAIGŽDE

Parvažiavęs vasarotų savo tėviškėn, Išėjau vieną 
Šventadienį su broliu laukan javų aplankytų. Gražu buvo 
neapsakomai. Danguje nė mažiausio balto debesėlio. Tik 
tik pūtė vėjelis, bet toks lengvas Ir malonus, kad rodėsi, 
jog tat apsnūdusios prigimties kvėpavimas, nuo kurio pats 
oras drebėjo, tviskėjo. Romiai stovėjo apsvaigęs miškas: 
nei ošimo, nei paukščių giedojimo. O aplinkui jį margu
liavo javais apsėti laukai: čionai pabalę rugiai stovėjo , 
palenkę sunkias savo varpas; tenai toliau žaliavo vasaro
jus, žydėjo grikiai. Ore nei vieno balso, net vieno šauks
mo, T Ik toli, Šventosios pakraščiuose, rėkavo žąsys, rau
dojo piemenų rageliai. Buvo taip romu, tokia giedra, kad 
rodosi, pati saulė žeme ritinėjo.

Apėjusiu ežiomis rugių Ir vasarojaus lauką, prisar - 
tlnova prie miško. Clonal, slėpdamuos nuo saulės spindu
lių, pallndova po pušim Ir atslgulėva pasislėptų. Begulė - 
damas pamačiau Iš antros pusės einantį pamiške seną 
žmogų, lazdele pasiramsčiuojantį. Jo stovyla pasirodė, 
man pažįstama.

- Žiūrėk’. Bene S ima nas eina ? - paklausiau brolio.
- A-a, jis, - atsakė pažiūrėjęs brolis Ir sušuo: -Ei, 

dėde, kur eini? Palauk’.
Senelis sutojęs atsigręžė. Pažinęs mudu, sulingavo 

galva Ir pasisuko Int mudu.
- Na,tai ko judu čionai gul-lta? - geru, bet šiurkščiu 

balsu tarė prisiartinęs.
- Gulk Ir Tamsta, - atsakė brolis. -Mat, kaip kalti

na, prasivėdinsi. *
Pasirėmęs lazdele, sunkiai rangė dėdė Simanas se

nus kaulus, kol atsisėdo ant žemės.
- Tat gal javus lankėta ? - paklausė.
- Nugi, apėjova, - atsakė brolis.
- Ir aš Išėjau pažiūrėtų, - atsakė Simanas, - bet ne

labai kokie javai, ne tokie, kaip seniau būdavo... kas 
metai vis blogyn Ir blogyn. O čionai visa pabrango, mo - 
kesčiai auga.. .Kas Ir bus toliau... Iš kur bepriteks žmo
nės ...

Bet ūmai ant Slmano veido pasirodė ypatingas links - 
mas spindulys .

Šypsodamas Ir tik tik linguodamas žilą galvą, žiūrėjo 
In manė. Žinojau,ką nori pasakyti...

- Na, tai dabar, Jonai, - tarė pasilenkęs prie manęs 
Simanas, - papasakok mums ką nors. Juk tu daug žinai, 
daug esi skaitęs, Ir apie kitas šalis Ir kas dedas pa
saulyje; tik tavęs neprlsįprašysi, - nenori mums pasako
ti...

Niekas kitas visam sodžiuj nemėgdavo taip pasakoji
mų, kaip dėdė Simanas. Patirs,būdavo, kad aš parvažia
vau, Ir ateina šventadienį Int mane naujienų pasiklausytų. 
Ir jeigu pradėdavau pasakoti, nebepaleisdavo: klausydavo 
ligi sutemos, ligi vidurnakčio. Jeigu dar kitą ką labiau 
mėgdavo, tai tik savo ūkį Ir medžioklę,kurios, Ir senas 
būdamas, negalėjo išsižadėti. Taigi Ir dabar sunku man

BILIUN AS
nas tik po II-jo Pasaulinio Karo buvo atvežtas į Lietuvą 
ir palaidotas ant Šventosios upės kranto, kaip autorius 
prašė savo dainoje.

Nepamirštamos apysakos:Liūdna Pasaka, Brisiaus Ga
las, Kliudžiau, Laimės Žiburys, Žvaigždė, Piestupys ir kt.

b.

buvo Išsisukti: noroms nenoroms turėjau pradėti...Žodis 
po žodžio priėjome Ir prie astronomijos. Kada jau Išma - 
tavome saulės didumą Ir žvaigždžių tolumą Ir Išreiškėme 
šabo nustebimą dėl Dievo galybės Ir prigimties neapsa - 
komų grožybių, mano brolis tarė:

- O kodėl gi dieną žvaigždžių nematyti?
Kada jam tai Išaiškinau, dėdė Simanas atsiliepė:
- O aš Ir dieną esu matęs’....
- Nejaugi tamsta matei? - paklausėva su broliu.
- Mačiau, - atkartojo Simanas Ir, lazdos atsirėmęs , 

pradėjo pasakoti:
- Seniai tai buvo.. .Dar aš, judviejų tėvai, amžiną

atilsį, Ir visi mūsų sodžiaus po ponais tebebuvome... 
Kratėva šitai aname lauke pamiškėj mudu su Baltrum Ru
doku mėšlą: skubėjova dirbti, nes buvo jau po pietų, o Il
gi vakaro turėjova nukratyti dar didelį mėšlu apvežtą lau
ko plotą. O neduok Dieve, būdavo nepabaigsi darbo’. Taigi 
dlrbova Išsijuosusiu, BesIšluostydamas nuo kaktos pra
kaltą, pakėliau galvą, žiūriu - pro pat pušies viršūnę 
mirksi danguje žiburėlis šaly debesio,po kuriuo ką tik 
saulė palindo, <

- Žiūrėk, - sakau Baltrui, ar tik ne žvaigždė žiba?
- Ar tu sapnuoji? - atsiliepė Baltrus Ir pakėlė galvą.
- Bet tu pažiūrėk, - atsakiau jam. - Argi nematai 

pakrašty ano debesėlio, kur šit už tos pušies niūkso? '
, - Iš tiesų, - sušuko Baltrus, - tartum kas žiba ’.
Sustojova abudu, žlūrlva Int tą žvaigždę Ir galvoja va, 

kas tat galėtų būti, kad dieną žvaigždė pasirodo. Tik pa- , 
matėva: benetoli eina prievaizdas Gimbutas / tas pats,ku
ris Ir dabar paupy tebegyvena /. Per visą kūną mudviem 
šiurpas perėjo.

- O ko jūs čionai, uncvotat, sustoję stovit, a? -suri
ko prtsartlnęs.

-Pamačiau, ponai, žvaigždę, - sakau visas drebė
damas, - tat žlūrlva su Baltrum. Nežlnova,kas tai gali 
būti...

- Kokią žvaigždę, kur? - paklausė.
- Žiūrėk,sakau, ponas, pro anos pušies viršūnę - kal[ 

tik pakrašty debesėlio žiba.
Ir šlilp žiūrėjo prievaizdas, Ir taip - nemato.
Nieko nematau...-tarė piktai Ir, palikęs mudu, nuėjo 

Atgal.
O mudu sų Baltrum drebava.. Dabar, sakova,tai jau 

dus'. Nuėjęs lieps atnešti vyčių kūlį, pašauks mudu pavie
tui, kur visados plakdavo, Ir duos tiek, kad panešti nega
lės tva. Ir žvažgždę užmlršova. Dlrbova dabar taip, kad 
tik dulkės per lauką ėjo: bet širdys abiejų drebėjo Paga - 
llau pamatėva: sugrįžta kažin kuo rankoj nešinas. Kojas 
mudviem pakirto - tik pastovėti begallva...

- Ar tebematyti ta žvaigždė ? - paklausė mane.
Pakėliau galvą aukštyn - dar žiba. Parodžiau. Prt - 

dėjo prievaizdas prie akles Ilgą vamzdelį ir žiūri.
- Teisybė, žvaigždė, atsiliepė lukterėjęs. - Geras 

gi tu, Slmanal, akis turi, kad galėjai ją pamatyti.
Pats pažiūrėjo,paskui Ir mudviem vamzdelį davė. 

Paėmiau jį drebančiom rankom. Pridėjau prie akles Ir ko 

nesurikau nustebęs: taip dabar atokiai buvo matyti žvaigž
dė Ir tokia buvo apskrita, graži,kaip mažas aukso obu3 - 
lys. Paskui papasakojo mudviem prievaizdas, , kokio 
žvaigždės esti didumo, kas jos tokios yra.. .Daug tada jis 
mudviem apsakė. Toks geras buvo, kokio nei pirma, nei 
paskui niekados nemačiau. Pagaliau atsiminė,kad mes 
stovim, Ir liepė etl dirbtų.

- Žiūrėkit,kad Ilgi vakaro būtų padaryta’. - pasakė nu
eidamas šiurkščiu balsu.

Bet mudu su Baltrum linksmu buvova, kad taip visa • 
kas gerai pasibaigė. . .

- Tai nepakliuvota už tai ? - paklausė mano brolis.
- Ne, tuo kartu žvaigždė išgelbėjo, - atsakė Simą - 

nas.
- O lupdavo, oi, lupdavo! - kalbėjo toliau, užsiminęs 

praeitį senelis, linguodamas žila savo galva. - Už men - 
kiausią daiktelį kraujas plaukte plaukė. Ir neduok, Dieve, 
jeigu kas nors kartą pakliūdavo: tas visą gyvenimą minė
davo. Dabar tai bepiga su šituo! Jūs šitai mokslus einat, 
žmonėmis paliekat - ir tai skundžiatės, o jūsų tėvai kiek
vieną yalandą dėl savo kailio arba net ir gyvybės drebėte- 
drebėdavo. O tačiau nuo jų dainų visi miškai aplinkui 
skambėdavo. Ir linksmi tada buvo miškai,pilni paukščių 
ir gyvulių laukinių; nuo uogų ir grybų žemė marguliavo : 
riešutų - kiek dabar gilelių; upėj ir liūnuos žuvies- kiek 
tik nori, ir kokios žuvies. Kad sugaudavai lydį arba lyną, 
tai būdavo ko nešti. Nors daugiausia tų daiktų ponui turė
davom pristatyti, bet ir mums Šis tas kliūdavo. O dabar 
miškus kuone visus iškirto - vėjas smėlį nešioja. Nueini 
medžiotų: vaikštai Smogus visą dieną, vargsti ir gaišuoji, 
o gerai, jeigu nors kiškelį arba teterviną parsineši, daž - 
iriausiai gi dykom rankom namo pareini. Žuvys išnyko; 
džiaugies, jeigu pasninkui ar kūčioms tik mailiaus (smul
kios žuvytės) pasigauni. . . Et, blogyn eina, ir gana. Kad 
nors tie rugiai ir vasarojus geriau augtų...

Simanas nutilo ir liūdnom akim žiūrėjo tolumon. Jau 
artinos vakaras. Iš miško išlindo ilgi tamsūs šešėliai ir 
plačiai uždengė rugių lauką. Saulė riedėjo žemyn ir ruo - 
Sėsi greit pasislėpti už augšto Šventosios kranto. Oras 
vėso. Metas buvo namo. Nenoromis išlindom visi trys iš 
po pušies, kur taip gera buvo gulėti, Simanas nuėjo dąr 
vasarojaus žiūrėtų, o mudu su broliu namo. Atsigręž - 
damas ilgai dar mačiau stovinėjančią lauke Simano stovy- 
lą. Pagaliau ji pasuko už miškelio ir išnyko... 
1905 m.

*

Antanas Baranauskas 
Iš:
ANYKŠČIU ŠILELIS

Ai siaudžia-gražiai miškas, ne tik kvepia gardžiai, 
Siaudžia, ūžia ir skamba linksmai dailiai skardžiai. 
Vidunaktį taip tylu .kad girdi,kaip jaunas 
Lapas arba žiedelis ant Šakelių kraunas.
Girdi, kaip šakoms Šnibžda medžių kalba šventa, 
Kaip žvaigždelės plevena, gaili rasa krinta.
Dėl to ir širdy visos pajautos nutilsta.
Ramiu tykumu, malda dūšia dangun kilsta.
E, kai jau, dienai brėkštant, rytai šviesa tvinksta, 
Rasos pilnos žolynų žemyn galvos linksta:
Tada šilas nubunda, visa yra tyla,
Prasideda pamažu šventa dienos byla. '

sic sic sk siuiuic

( į anglų kalbą išvertė S. Talbott, 
įvadą, komentarus ir pastabas 
parašė E d. Crankshaw)

< ( tęsinys )

Panašiai, Vakarai vis darydavo specialius susitari - 
mus su Jugoslavija. Visai natūralu, kad Sovietų Sąjungoje 
Išsivystė nepasitenkinimas dėl tokio Jugoslavijos prekia
vimo su Vakarais Ir tai buvo daugiau paremta pavydų, ne
gu Ideologija. /Tiesiog norisi nusišypsoti dėl Chruščev’o 
tokios jausmų analyzes- juk visiems tas Ir taip aišku,kaip 
diena/ Vert.kom./.

Mums būtų buvę daug naudingiau pirkti įvarlas ma
šinas ir jų dalis iš Jungtinių Valstybių, bet amerikonai 
mums jų nenorėjo parduoti. Taigi, nemačiau kodėl mes 
būtume turėję savo piktumą prieš amerikonus išlieti ant 
jugoslavų, kurie, visai paprastai, naudojosi proga, ku
rios mes patys sau būtume norėję.

Jugoslavija visuomet rūpindavosi, kad nepakliūtų nė 
į vieno bloko priklausomybę. Tokia jų politika nevisuomet 
sutikdavo su mūsų užsienio politika ir taip įvykdavo try - 
nimąs’s. Jugoslavai atsisakė prisijungti prie Varšuvos 
Pakto, nes jie turėjo specialius susitarimus su Vakarais- 
Be abejo, kita priežastis buyo tai, kad Jugoslavija jau 
nuo seno nesutiko su Bulgarija dėl rubežiaus-

Mūsų santylpai pablogėjo vėl po įvykių Ven grijoje , 
'956 metais ir mes kai kurių sąlygų atsisakėme, kurias 
naudojome, kad pagerintumėm santykius su Jugoslavija 
Mes atšaukėme susitarimus dėl paskolų. Nenorėdami su- 
ke'ti naujų didesnių ryšių nutraukimų, Tito ir aš sušvel- 
4 psi.

ninome konfliktus susitikę specialiam pasitarimui Bucha- 
rešte

Ka;p visi žinome, Jugoslavija buvo atradusi naujų 
administratyvinių metodų ir ekonominių procedūrų paleng
vint1 ke i ui š kapitalizmo į socializmą. Jie skelbiasi,kad 
jų naujos organizacinės formos yra labiau demokratiškos 
nes padeda didesniam skaičiui darbininkų, biuro darbuo - 
tojų, moks'ininkų dalyvauti liaudies ekonominio gyvenimo 
tvarkyme Iš pradžių mes priešinomės toms reformoms. 
Tačiau, aš norėjau pamatyti, kaip jos praktiškai įgyvendi
namos ir todėl lankiau Jugoslavijos įmones. Norėjau pa - 
sitikrinti iki kokio laipsnio tos procedūros būtų pritaiko
mos mūsų sąlygoms Sovietų Sąjungoje.

Nežiūrint manė abejonių, jų bandymai nebuvo be reikš
mės. Per mano laikotarpį," mūsų ekonomija visuomet 
rėmėsi centralizuotu valdymu. Aš manau, kad tuo metu 
centralizacija ir buvo pati geriausia sistema. Bet pasku
tiniu laiku pamačiau, kad nors centralizacija dar vis rei
kalinga, tačia- nemažiau svarbu, kad darbininkams reikia 
leisti daugiau patiesm pasisakyti, negu prieš tai, nutariant 
kvotas ir są'ygas. Manau, kad ateityje patys darbininkai 
turės daug aktyviau visame tame dalyvauti.

Besi'ankydamas Jugoslavijoje ir dažnai besikalbėda
mas su Tito, įgyjau jam didelį respektą ir pasitikėjimą 
dė' jo tvarkymosi sugebėjimų ir jo vaizduotės. Mačiau , 
kaip są'ygos vis gerėjo Jugoslavijoje, žmonės geriau gyve
no, v s daugiau buvo statoma įmonių. Atsimenu, kaip ap
lankiau sintetinių medžiagų įmonę, kuri buvo įrengta ma
šinerija iš Jungtinių Amerikos Valstybių. Tai buvo labai 
įdomūs įrengimai ir įmonė buvo labai naudinga Jugoslavi
jos žmonėms.

Draugas Tito man pasisakė, kad 19/.3 m. Jugoslavija 
š turistų turėjo apie 70 milijonų dolerių pajamų. Tokia 

-suma būtų nereikšminga tokiems kraštams kaip Italija , 
Šveicarija, Švedija ir kitiems Vakarų kraštams, bet kiek

vienam socialistiniam kraštui, įskaitant ir Sovietų Sąjungą 
ši suma buvo labai įspūdinga. Tito man pasakė, kad jie 
stato kelius ir naujus viešbučius pritraukdami turistų,ku
rie palieka užsienio valiutą, taip reikalingą tarptautinei 
prekybai. AŠ net galiu pasakyti, kad mes, Sovietų Sąjungo
je pavydėjom Jugoslavijai jos galimybių pritraukti turis
tų.

Pradėjau klausinėti,kaip Jugoslavija sugebėjo išvys - 
tyti tokią puikią turizmo apyvartą. Jie sakydavo,kad 
geri keliai - svarbiausias dalykas, po to padorūs hoteliai 
ir restoranai. Jie paaiškino, kad norėdami garantuoti ge
rą turistų aptarnavimą, jie siųsdavo savo žmones į kapi
talistinius kraštus, pasimokyti kaip priimti lankytojus, . 
kaip paruošti maistą ir kaip gerai tvarkyti hotelius. AŠ 
pats esu lankęs jų turistinius hotelius. Jie visi buvo ne - 
paprastai švarūs ir moderniški. Patarnavimas puikus .

Žinoma, jugoslavija ir natūraliai turėjo laimę. Tai 
yra vienas gražiausių Europoje socialistinių kraštų. Prieš 
atsil ankydamas joje, aš maniau kad mūsų Krymas ir Kau
kazo. pakraščiai buvo gražiausi pasaulyje, ir tikrai - 
jie yra nepaprasti. Bet pamatęs Dubrovnik ir kitas Ju - 
gos'avijos vietas, sukuklėjau. Pamačiau, kad mes ne vie- 
nintėlis socialistinis kraštas,kuris gali pasigirti gamtos 
žavės u. Ga'būt Jugoslavijos klimatas, pakrančių peiza
žai ir gausybė istorinių paminklų praneša ir mūsų kraš- 
ta Turistai, žinoma, kai kada sukelia problemų ir aš 
kartą paklausiau draugo Tito: "Pasakyk man, kaip jūs pa
tikrinate visus Vakarų turistus, kurie atvyksta automaši
na?" Mes, Sovietų Sąjungoje turime didelį biurokratinį 
aparatą, kuris turistams uždaro kelią.

Jis nusijuokė ir atsakė Žinai, mes labai paprastai 
išsprendėme Šią problemą. Yra visa eilė būdų, kaip ne
pageidaujami turistai, šnipai ir taip toliau gali atvykti į 
mūsų kraštą. Ir pasienio tikrinimai negarantuoja, kad to - 
kių neatsiras ir yra kitokių būdų kovoti prieš infiltraciją. 
Todėl ant sienų turistai yra tik lengvai patikrinami. Vi
sa rutina yra tik poros minučių darbas atvykstant ir iš - 
vykstant. ( bus daugiau )
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UŽ ŽMOGŽUDĮ
Peržvelgus lietuvių poli

tinių kalinių sąrašą, susi
kristalizuoja paveikslas 
nuogos tikrenybės šviesoje, 
parodąs sovietų "humaniz
mą" ir "teisybę". Kai toks 
savo žmonos žudikas J. Mo
rozovas nuteisiamas tik 8 
metams, mokytojas Petras 
Paulaitis, kuris nieko ne
nužudė, neapvogė, kuris 
kovojo prieš nacius, buvo 
sovietų nuteistas ir am
nestuotas, vėl pasmerktas 
36 metams kalėjimo ir am
žinai tremčiai Sibire.
NAUJAS KAUNO RAJONAS

Vilijampolės ribas pra
plės naujas gyvenamasis 
Šilainių rajonas,, turėsian
tis 400 hektarų plotą. Ja
me apsigyvens 90. OOO' 
žmonių. Šilainės teritori
ja bus abipus Žemaičių 
plento ir sieks VerŠvos 
slėnį, dabartinę Linkuvos 
gyvenvietę. Tai bus di - 
džiausiąs Kauno .rajonas, 
kuriame galėtų tilpti sena
miestis ir viso miesto 
centras iki geležinkelio 
stoties. Projektą paruošė 

x Miestų Projektavimo Insti
tuto Kauno skyrius. 
FILMAS APIE ALEKSAND

RĄ STAŠKEVIČIUTĘ
Lietuvos televizijos žiū

rovai prieš kiek laiko turė
jo progos pamatyti Čeko
slovakijos televizijos filmą 
apie operos solistę Alek
sandrą Staškevičiūtę. kuri 
1930 m. baigė Prahos kon
servatoriją.

Filmas pavadintas "Ma
no antroji tėvynė". Čeko
slovakijos filmų festivalyje 
1977 m. buvo į ve r ti n t as 
antrąja premija.

PETKUS IR GAJAUSKAS 
SOVIETINĖJE SPAUDOJE
Paprastai oficialioji vil

niškė spauda vengia minėti 
"sąžinės kalinių" pavardes, 
bet pastaruoju laiku joje pa
dažnėjo užuominų apie Balį 
Gajauską ir Viktorą Petkų. 
Matyti, tai verčia daryti ne
siliaujantieji atsiliepimai 
apie juodu Vakarų spaudoje 
ir radijuje.

Tiesoje (79.1.25) Petkaus 
ir Gajausko pasmerkimui 
pritaria Henrikas Lasys, 
Radviliškyje gyvenantis pen
sininkas. Jis pasakoja, kaip 
būdamas "jaunas ir neprity
ręs" . patikėjo "pseudopa- 
triotiniais lozungais ir bu
vo įviliotas į "lietuviškų bur
žuazinių nacionalistų vora
tinklius ". 1944 metais Šau
liuose Lasį aplankė buvęs 
mokslo draugas Bronius 
Snarskis, kalbėjęs apie "ne
va tai žūstančią Lietuvą" ir 
tikinęs^ jog kiekvieno lietu
vio patrioto pareiga yra sto
ti į Lietuvos Laisvės Armi
ją (LLA). Lasys patikėjo 
Snarskio "patriotinėms"šne
koms ir buvo užverbuotas į 
LLA. Netrukus supratęs^, 
kad LLA nariai tėra "nusi
SIELOKIS LIETUVA IR ŽINOK
JOS VARGUS Parinko J. Petrulis
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kaltėliai" ir "vilkolakiai", 
jis ryšius su partizanais nu
traukė. "Nėra jokios abejo
nės. kad Balys Gajauskas 
yra nubaustas teisingai, re
miantis veikiančiais įstaty
mais" - rašo Lasys. Savo 
straipsnyje, parašyta - 
me standartiniu KGB žuma- 
lizmo žargonu, Lasys nemi
ni už ką ir kokia bausme 
Gajauskas buvo nubaustas.

Dar įdomiau "sąžinės ka
linių" teismus pateisina Juo
zas Kuolelis "Švyturyje" 1978 
m. lapkričio numeryje. Pa
sak jo, Ščeranskis, Petkus 
ir "panašūs į juos buvo tei
singai patraukti griežton 
baudžiamon atsakomybėn". 
Apribojant laisvę "socialis
tinės visuomenės priešam^' 
ne demokratija varžoma, o 
priešingai - saugoma". Kaip 
rašė George Orwell save 
romane 1884: "Laisvė yrs 
vergija. Vergija yra Laisvė". 
TU MAN MELASOS IR ŠIE
NO. AŠ TAU DAUGIAU PIENO

"Valstiečių laikraštyje" 
rašoma, kad Šaulių rajono 
Micaičių gyvulininkystėe 
fermose stengiamasi gerai 
sunaudoti pašarą.

Dviejose fermose Šiaudai 
šutinami ir paskaninami me- 
lase. be to, karvės dar gau
nančios išspaudų, siloso, 
koncentratų, šieno.

Užtat iš karvės esą pri- 
melžiama per dieną po 9 ki
logramus pieno - po kilo - 
gramą daugiau negu pernai 
tuo pačiu laiku. 
LAIKRAŠTIS PARAŠĖ-VIR-

ŠININKAS ATLEIDO
Du "Tiesos"koresponden

tai parašė, kad Šimkaičių 
apylinkės ligoninės vyr. gy
dytoja. G.Stankevičienė pras
tai atlieka savo pareigas, yra 
grubi ir savanaudiška.

Dėl to ji buvo atleista iš 
einamųjų pareigų, nors gy
dytojų " gamybiniame susi
rinkime" apgailestavo savo 
klaidas ir pažadėjo pasitai
syti.

NE UŽ AČIŪ
Melžėjai Veronikai Pra

naitienei ūkio vairuotojas 
parvežė malkų.

Pranaitienė išsikrovė 
malkas. Įkišo vairuotojui 
penkrublinę.

"Ir ačiū nepasakė, - susi
griebė sūnus, kai mašina 
išvažiavo iš kiemo.

-Ne už ačiū atvežė. - at
siliepė Veronika ("Valstie
čių laikraštis")
NAUJAS PAŠTO ŽENKLAS

Sovietų Sąjungos ryšių 
ministerija 4. 4 milijonų ti
ražu išleido Vilniaus univer
siteto sukakčiai skirtą pašte 
ženklą- Jam panaudoti mi
niatiūriniai grafiko A. Ži- 
liaus universiteto ir naujojo 
studentų miestelio vaizdai. 
Užrašas lietuvių ir rusų kal
bomis skelbia: " Vilniaus 
universitetui 400 metų". Su
kakties proga taip pat paga
minti specialūs pašto žy
mekliai, t

Masajų genties vyras saugoja žemės satelito stotį Kenya 
valstybėje. Afrikoje

D. N. Baltrukonis

DEŠIMTMETIS APOLLO XI
Šių metų liepos 20 d. su

ėjo 1O metų, kai žmogus pir
mą kartą Išsilaipino kitoje 
planetoje- mėnulyje.

Sis, amžius viliojęs dan - 
gaus kūnas tapo, pagaliau, 
pasiektas, kai Neal Arm
strong as visam pasauliui 
paskelbė tą džiugią naujieną 
-Čia kalba "Ramybės Bazė" 
"Aras" jau nusileido’...."

1O metų jau prašvilpė nuo 
tų nepaprastų dienų, kuomet 
Iš Cape Canaveral, viena po 
kitos kilo galingos raketos 
mėnulio link. Tai buvo die
nos , perkrautos nepaprastu 
entuziazmu Ir avantiūromis. 
Šimtai milijonų žmonių vi
soje mūsų planetoje Ištisas 
dienas spoksojo Į televizijos 
ekranus, stebėdami šias, 
daug milijonų kainavusias 
ekstravagancijas.

Apollo serija- buvo galu - 
tlii ė JAV erdvės programa. 
Jai pasibaigus, viskas tapo 
greitai užmiršta, lyg niekad 
nebuvę.

Tai buvo momentai, kai

Amerika paguldė ant stalo 
atviras kortas pasauliui, ri
zikuodama trijų vyrų gyvy
bes Ir Išstatydama savo 
technologinį bei politinį 
prestižą didžiajam egzami
nui.

Išaušo liepos 16-ojl - le
miamoji Cape Canaveral 
diena. Ryto saulutės ap
šviesta stovėjo didžiulė bal
ta rakleta, pilnai pakrauta 
skystu deguonlu, sušaldytu 
labai žemoj temperatūroj. 
Šis milžinas,lyg koks pasa
kų slibinas, rūko Ir garavo 
šiltame Floridos ryto ore . 
Jo viršūnėje sėdėjo trys 
drąsūs vyrai, kuriems teko 
garbė vykdyti šią Istorinę 
misiją, Visam pasauliui gir
dint, lemtingas balsas rit
mingai skaičiavo paskutines 
1O sekundžlų:lO- 9-S-1-6-5 
-4-3-2-1-O’... .Šią akimirką 
tūkstančių perkūnijų griaus- 
rnu sukriokė Ir visą plačią 
apylinkę sudrebino 4 galingi
Saturn V rakletos varikliai. 
Sekė širdis stabdantys Ir 
nervus plėšiantys momentai', 
kai galingi motorai kriokė, 
siųsdami pažeme didžiulius 
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debes Is dūmų. Net $ sekun
des šis didžiulis 40 aukštų 
bokštas stovėjo vietoje- - 
nė krust. Tik lO-tą sekundę 
3100 tonų kolosas pamažėle, 
pamažu pajudėjo dangaus 
link. O rodos kaip lėtai, kaip 
nenoromis jis judėjo;bet vis 
greitėdamas Ir nuolat sėdė
damas ant milžiniško ugnies 
stuplo. Keturi virš 3 milijo
nų kilogramų spaudimo va - 
rikliai rijo skystą deguonį 
šimtais galionų per sekundę. 
Milijonų žiūrovų akivaizdoje 
didinga rakleta su didžiulė
mis vertikaliai Išrašytomis 
raidėmis - United States of 
Amerika - skubėjo į aukšty
bes, kol netrukus perskrodė 
lengvų debesėlių skraistę Ir 
dingo Iš aklų.Dabar ji ma - 
tesi tik kaip didžiulė skaidri 
saulė, skubėdama rytų link, 
kol teliko tik šviesus taške
lis rytų danguje. Netrukus, 
staiga blykstelėjo - atsisky
rė pirmutinė stadija.Toliau 
darbą perėmė užsidegus II - 
ojl stadija,kurios tikslas bu
vo įkelti Apollo XI į žemės 
orbitą.

Astronautai palaiko su mi
sijos kontrole Houston’e 
nuolatinį ryšį Ir periodiškai 
reportuoja Instrumentų stovį. 
Ateina žinios - orbitos aukš
tis atsiektas. Atsiskiria II- 
ji stadlja.Trajektorlja-pagal 
planą. Orbitos lankas - Ide - 
alus. Dabar astronautai 2 su 
puse valandos skrieja aplink 
žemę, kol viskas tapo įver - 
tinta teigiamai. Houston'as 
siunčia radio Įsakymą- Jūs 
esate puikiame stovyje-plr- 
myn link mėnulio’.

Uždegama III—o ji stadija. 
Apollo XI Išslplėšla Iš že
mės orbitos Ir pasuka mė
nulio link apie 4šOOkm. nuo 
žemės mėnulio komandos Ir 
aptarnavimo modulė atsls - 
kyrė nuo III-los fazės. Se - 
ka komplikuotas atslskyrl - 
mo Ir "doktngo" manevras , 
kuomet mėnulio "landėris" 
Aras atsiduria komandos
modulės Kolumbija prlekyje^a kategoriškas - "Ne".
Ir ten susijungia,sudaryda - Mes škotai, esame netur-
ma naują kombinaciją. To- tinga tauta ir gyvename ne- 
klame stovyje uždegama turtingame krašte, kuris, iš- 
paskutlnls likęs varlklls-lr skiriant krašto centrinę dalį, 
marš tolyn Į pils įjos tikslą- iki šiai dienai nėra pasiekęs 
menulį. didesnės permainos pramo-

JEIGU TAI BŪTŲ TIESA,KAD PATYRI
MAS MUS MOKO,TAI PAGIRIOM ŽMOGUS
SIRGTŲ TIK VIENĄ KARTĄ GYVENIME.

VISAIP LEIDŽIAMA PULTI.PIRMIEJI 
ANGLAI,ATVYKĘ Į KANADĄ,PUOLĖ ANT 
KELIŲ.PASKUM JIE PUOLĖ ANT PRAN
CŪZŲ :

Iš M. Čapkaųsko Nešukuotų Minčių

Dvi dienas svilino Apollo 
XI, kol pasiekė žemės ii 
mėnulio traukų ribas.Netru
kus jie skrido mėnulio trau
kos veikiami - taip sutau
pant brangų kurą,kuris yra 
labai ribotas ir labai gyvy
binis. Astronautai laikas nuo 
laiko pranešinėja savo įspū
džius, sklęsdami per visatos 
bekraštes erdves. Aplinkui 
tamsios erdvės, nusagstytos 
spiečiais ryškiai šviečiančių 
dangaus kūnų, kurie čia re
gimi žymiai ryškiau, nes nė
ra jokios atmosferos su Į- 
vairiais dulkių ir vandens 
debesimis, kaip žemėje,kas 
žymiai sumenkina jų spindė
jimą. Mūsų žemelė atrodė 
kaip vienintėlis spalvotas 
kamuolys, apšviestas nuola
tinės saulės šviesos tamsia
me fone.

Trečią dieną Apollo XI jau 
buvo prie mėnulio, skrisda
mas pro jo šoną. Šiuo mo
mentu buvo paleista stabdo
moji raketa, kuri sulėtino 
erdvėlaivio greitį ir įgalino 
Apollo XI Įsijungti Į mėnulio 
orbitą. Apie 33 minutes jie

KAIP SUSIDARO
Kiekvienas iŠ mūsų girdė

jome nemaža anekdotų apie 
škotus. Visi jie Šimtu pro
centų kalba tik apie šykštu
mą, tad kyla klausimas, ar 
iš tikro škotai yra tokie 
šykštūs, kaip apie juos pa
sakojama anekdotuose, o jei 
ne. tai ko pasėkoje gimsta 
šie. jų Šykštumą pabrėžiu 
anekdotai ?

Šį klausimą patiekė tūlas 
žurnalistas iškiliam škotų 
originalui James Robertso- 
nui, mėgstančiam vilkėti 
škotų tautinę aprangą - si jo - 
nėlį (kilts) ir turinčiam tur
tingą profesinę praeitį: dir
bęs kaip paprastas darbinin - 
kas miško kirtimo darbuose, 
buvo fotografu, ornitologu ir 
filmų aktorium vaidindamas 
filmoje "Pagalvė" su artiste 
Brigitte Bardot. Be to, še- 
šešerius metus buvo Edin
burgo universiteto rektorium. 
Štai jo pasisakymas:

Ar škotas yra šykštus ?
Ši opinijai priklauso prie 

tų Įžeidžiančių mitų, kurie 
dažniausiai gimsta politinės 
neapykantos pasėkoje. Atsa
kymas glūdi istorijoje ir 
krašto charakteryje ir skam- 

nėję. 1603 metais,po ilgaląi- 
kio chaoso ir karinių nera
mumų, kurie privedė tautą ir 
kraštą prie didelio nukrau
javimo, vienas iš Marijos 
Stuart sūnų James VI, ško
tas, įžengė James I-jo vardu 
Anglijos sostan. Jis su savo 
neturtinga škotų bajorija iš
keliavo Į Hampton Court, 
ano meto anglų karaliaus so- 
dybon ir ten jo škotiškos ba
jorijos palydovai , negalėjo 
prilygti angliškųjų karaliaus 
dvaro didikų išdidumui ir

buvo be jokio kontakto su 
žeme, kol pasirodė kitoje 
pusėje mėnulio ir reportavo 
Houston ui-"Mėnulio orbita- 
pasiekta. "

Vienuoliką kartų Apollo XI 
skriejo mėnulio orbitoje,kol 
IV-tą misijos dieną Ald
rin as ir Armstrong as, ap
sirengę erdvės drabužiais, 
siauru tuneliu perlindo į 
mėnulio "landerį "išbandyti 
visas Aro, kuriuo jie nusi
leis ant mėnulio, sistemas.

Reikia prisiminti, jog šie 
3 vyrai jau nebuvo pirmuti
niai, apskridę mėnulį. Be
rods , dvi kitos misijos-
Apollo IX ir Apollo X jau 
buvo atlikę šiuos žygius ir 
laimingai sugrįžę į žemę. 
Vienok, žmonijos istorijoje 
jie bus pirmieji turėję gar
bės savo žmogiškom kojom 
paliesti Šioą negyvos plane
tos dulkėtą paviršių.

Po 24 valandų mėnulio or
bitoj Houston as davė įsaky
mą. -Aras atsiskiria nuo 
Kolumbijos ir leidžiasi že
myn- mėnulio link.

(bus daugiau)

NUOMON&S?
liuksusui. Anglų didikai, ku
riems jis susiaurino ir net 
panaikino daugelį privilegijų, 
jo dvaro palydovų taupiame 
gyvenime, įžiūrėjo ne jų fa
tališką materialinę padėtį, 
bet tik šykštumą. Taip, iš 
politinio antagonizmo kilo 
pasakos apie negirdėtą ško
tų šykštumą.

Pastebėtina, kad Šios visos 
pašaipos liečia paprastus 
žmones, o ne škotų aristo
kratiją.

Kiekviemas užsienio sve
čias, atvažiavęs turčtuojau į 
sitikina škotų Širdingumu ir 
vaišingumu. Namuose ško
tas paprastai yra išlaidus ir 
svętingumą laiko kaip šven
ta pareiga.

Škotas šeimininkas nėrs 
reikalingas pasiruošimo pri - 
imti svečią, nes jis tam yra 
pasiruošęs nuolat, ir tai iš
plaukia iš mūsų istorijos ir 
krašto ypatumų.

Šia tema norėčiau papasa
koti tūlą atsitikimą : pilie’fi- 
nio karo metu, 1692 metais, 
vykusio tarpusavyje tarp į- 
vairių škotų genčių, vienas 
karininkas sutiko dalyvauti 
priešo genties, jam ir jo da
linio kariams suruoštame
pokylyje. Svečio neliečiamu
mas škotuose buvo taip gi
liai Įsišaknijęs, kad kalba
masis karininkas su savo ka
rių daliniu jautėsi absoliučiai 
saugiai. Bet kai pokylio re
zultate visas dalinys buvo iš
žudytas, krašte kilo toks pa
sipiktinimas, kad dar ir šian
dien, po 277 metų, visi ško - 
tai elgiasi lyg su kažkokiu 
nepasitikėjimu su žmonė - 
mis, turinčiais tą pačią pa
vardę, kaip ano meto šeimi
ninkas, suruošęs pokylį ir 
žudynes, ir sulaužęs Škotų 
svetingumo saugumą.

Taip, taip, galima mus 
vadinti drambliais, nes iŠ 
tikro esame kiek drambliški 
bet Šykštūs - niekad! KOR.

5 psl.
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Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje 
įsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas

“TALKA”
830 Main Street E., tel. 544-7125 L8M 1L6

Darbo valandos: pirmodier Jais - ketvirtadie
niais nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo 

0 iki 7 vai., Se’todieniais nuo 9 iki 12 vai. 
.iepos - rugpjūčio mėn. ir prieš ilgus sovait- 
lalius šeštadieniais uždaryta 
■temokama gyvybės ir aim. paskolų drauda. 

t bemokamas pilnas čekių patarnavimas.
Kapitalas — -iri $14X000,000.

MOKAME UŽ: 
depozitus (P.C.A.) 6 %
santaupos 10? •* %
term, depozitus 1 m. 10 į4 % 
term, depozitus 3 m. 10L % 
pensijų fondas ’o
IMAME UŽ: 
asmenines paskolas 12 %
nekiln. turto pask. 11 yi%

VEIKIA LIETUVIAI PENSININK

Toronto

KARAS PASIBAIGĖ-RUGPJŪČIO 15 d.
T.iko s kau s m a s . i 1 ge s y s . . .

Vietos lietuvių senjorų 
klubas liepos viduryje išleido 
1 ai kr aš tuką - žurnal ą' 'Si e ty nd'' 
vardu, pirmąjį 38 puslapių 
numerį. Leidinyje randame 
naudingų pasiskaitymų, ei
lėraščių, nuotraukų bei pie
šinių. Leidinį redagavo ir jo 
spausdinimu rūpinosi klubo 
pirmininkas Pr. Enskaitis. 
Sekantis numeris išeis'š. m. 
gruodžio mėn.

Leidinį leisti,4 numerius 
į metus, nutarta jau pernai. 
Tam reikalui iš valdžios. 
New Horizon skyriaus, buvo

ŽVEJŲ (ir MEŽIOTOJŲ 
KLUBAS GIEDRAITIS rug
sėjo 9 d. rengia gegužinę

TS FLORIDOS 
KLUBO:

Dariaus ir Girėno tragiš
ko skridimo per Atlantą į 
Lietuvą minėjimas įvyko 
lietuvių klube liepos 15 d. 
sekmadieninių pietų metu. 
Ta proga kalbėjo Klubo vi- 
.cepirmininkas K. Urbšaitis . 
Trumpai priminė skridimo 
pasiruošimą, paskutinį su
diev New Yorke ir kiek pla
čiau palietė nuotaikas Kaune 
belaukiant sparnuotų didvy
rių.

Mūsų narsūs lakūnai dva
sios akimis matė nakties 
audroje netoli budinčią Lie
tuvą, tačiau gyviems ją pa
siekti nebuvo lemta. Kata
strofos priežąsties didžią 
paslaptį nutylėjo ošiantis
miškąs, palaužti Lituanikos tų Sovietų Sąjungą, jog šis 
sparnai ir sustingusios dvie- įstatymas žalingas JAV in- 
jų didvyrių lūpos. teresamsir pavieniams JAV

Tai taip užbaigė kelionę ir piliečiams. Iki š. m. birže- 
didyjį žygį mūsų garbingi lio 26 d. jau 51 kongresma- 
1 a kūnai, išgarsindami Lie- nas rėmė šią rezoliuciją, 
tuvos vardą po visą pasaulį. Liepos 15 d. parašus pa-

Padėka kongresmanui Bill dėkos raštams rinko l.Va- 
Young. ALTos St. Peters- lauskienė, o liepos 22 d. - 
burgo skyriaus sekmadie- E. Rūkštelienė. Paiųsta 170 
niais liepos 15-22 dienomis, laiškų. ALTos skyrius reiš- 
rlnko parašus siunčiamiems kia pądėką visiems šį darbą 
padėkos raštams kongres- rėmusiems.

PIRMIEJI LIETUVIAI, NUGALĖJĘ ATLANTA

S. Darius S. Girėnas

Liepos mėn. 17 d. ,1933 m. .ties Soldinu, Vokietijoje.tra - 
giškai žuvo du lietuviai, transatlantiniai lakūnai, skridę iŠ 
New Yorko į Kauną, lėktuvu LITUANICA.
6 pa

AI
prašoma lėšų. Į klubą atvy
kusios valdžios atstovės nu
rodymu buvo sudaryta ko
misija iš 1O asmenų, taip pat 
ir sąmata 18-kai mėnesių. 
Per tą pačią atstovę buvo 
įteiktas prašymas 1200 dol. 
paramai, kuri ir buvo gau
ta. Gavus lėšas, tuojau buvo 
sukrusta išleisti minimą 
leidinį. Jo išleidimui dau
giausia darbo įdėjo pats jo 
redaktorius ir leidinio suma
nytojas Pr. Enskaitis. Atski
ro leidinio kaina yra 1 dol.

•

Klubo šaudykloje už Kaledo- 
nijos. Pradžia 1 v. p. p. , 
Visi kviečiami.

LIETUVIŲ

manui Bill Young už jo rė
mimą jungtinės rezoliuci
jos (Nr. 147) Atstovų Rūmuo
se. Šioje rezoliucijoje iš
keliama Sovietų Sąjungos 
įvykdyta neteisėta Lietuvos 
okupacija ir reikalaujama, 
kad Amerikos prezidentas 
siektų, jog Sovietų Sąjunga 
atitrauktų iš Pabaltijo vals
tybių visą karinį, policinį ir 
administratyvinį aparatą ii 
būtų grąžinta teisė Pabaltijo 
valstybių žmonėms pravesti 
laisvus rinkimus. Taip pat 
JAV Kongresas labai susi
rūpinęs dėl naujai paskelbto 
Sovietų Sąjungos pilietybės 
įstatymo, kartu ragindamas 
prezidentą, kad jis perspė-

Tingiai, lyg nenorėdamos 
slenka dienos, praeina sa- 

- vaitės, mėnesiai. Praeitin 
iškeliavo ir ši nepamiršta
moji 1945 m.vasara. . .

Rugpiūčio 15 dieną,tartum 
žaibas iš tamsios padangės, 
sušvinta ania: Tolimuose 
Rytuose pasibaigė II-sis Pa
saulinis Karas. Sunku įsi - 
vaizduoti,kad tiek ilgai žmo
niją teriojęs šis; neregėtos 
apimties karo viesulas,ura
ganas, pagaliau galutinai nu
rimo ir užggso.

Narsioji japonų tauta,karą 
vedusi 13 metų, liko par
blokšta. Imperatoriui ištiki- 
mi jo pavaldiniai vietoj per
galės, įteikė jam pralaimė
jimo taurę. Ištisos japonų 
minios vykdo savižudybes. 
Kiti pasiduoda laimėtojams 
amerikiečiams.

Tarytum nė nebuvę iš 
karto nutilo, pasaulį tiek il
gai drebinę, garsieji vadai 
Lyg į žemes būtų prasme
gę- • •

Prasideda visai nauja ga
dynė žmonijos istorijoje 
Minių minios išplėštos iš 
savų gimtų namų liko pla
čiausiai visur išsklaidytos , 
žmonės dar neįžvelgia anei 
menkiausio takelio, kuris 
juos vestų atgalios, į ten, 
iš kur išklysta. . .

Milijonų suvargusių būty
bių širdyse,dar vis kaupiasi, 
didėja, auga gimtųjų namų ir 
ten nežinioje likusių savųjų 
ilgesys.

Laukėme su didžiausiu ne
kantrumu to uragano pabai - 
gos ir mes artojų žemės 
sūnūs, gal net daugiau už ki
tus. Mes taipogi likome iš
mėtyti po plačiausius ir toli-, 
miausius šios planetos kam
pelius. Nebežinome vie
ni kitų. . . Nebesusiranda- 
me. . . Neatpažįstame brolis 
brolio. . .

Milijonai paliko tikrais 
našlaičiais. Be savo žemės, 
be savo artimųjų, svetimųjų 
šalių pasvietėse nublokšti 
Visur minios pabėgėlių, in
validų. Jų sužalotuose kū
nuose dar tebeplaka gyventi, 
džiaugtis ir mylėti trokš
tanti širdis.

Visa šita žemė gausiai

J LB 9-ją Tarybą iš Flo
ridos apygardos išrinkti: 
Angelė Kamiene iš LB St. 
Petersburgo apylinkės, Ju
lija Staškūnaitė ir Zigmas 
Strazdas iš LB Palm Beach 
County apylinkės. Kandida
tė : Gražina Jasinskienė iš 
LB St. Petersburgo apylin
kės.

Radio valandėlė St. Pe- 
tersburge duoda ir vasaros 
metu lietuviškas transliaci
jas iš stoties WTLS, banga 
AM 111O.

Lietuvių Žinių redakcinę 
komisiją sudaro:Julija Adie- 
nė. tel : 367-3371, Kęstutis 
Grigaitis, tel: 347-7615 ir 
Bronius Kliorė, te;: 367- 
3518.

KOLUMBIJOS LIETUVIAI 
STEIGIA FONDĄ

Remiantis Vaclovo Prū
so (1979. V. 7 J. Kasniūnui 
nukreiptu) laišku, kuriame 
jis praneša, kad LF narių 
15 suvažiavi me gegužės 6 d.

laistėsi krauju. Visur žėrė - 
jo vien gaisrų pašvaistės. 
Be perstojo dundėjo drebėjo 
žemė. Ištisi miestai nug
rimzdo atgal į žemes.

Praeitin nulingavo neį
sivaizduojamas, neaprašo
mas žiaurus žmogaus žvė
ries sukurtasis karas. Su 
savimi jis išsivedė milijo
nus gyvybių. Suklupo ištisos 
tautos. Neaprėpiami kalnai 
skausmo, ašarų, dejonių, ai - 
manų. Kiek naujų, didžiulių 
kapinynų. Kokios baisios 
žaizdos gyventi pasitiku
siems.
Praėjo karas. .. Liko vien 
tik jo pėdsakai. Liko dejo
nės, skausmas .ilgesys. Li
kusieji gyventi niekados ne
sugebės jo pamiršti... Ka
ras -tas baisus žodis, giliai 
vers motinos širdį ir aša
ros nedžius jai akyse, belau
kiant , vienintelio ir mylimo 
sūnaus besugrįžtant...

Kiekvienos dainos aide, 
kiekvieno pavasariško vėjelic 
dvelkime, kiekvienos gėlės 
žiede, mergaitė slėps bega
linį savo ilgesį, tą tikrąją 
meilę kadaise audrose iš
klydusiam ir nesugrįžusiam 
bernužėliui. . .

Ne vienas užaugęs sūnus 
klausys motinos pasakos a- 
pie jo buvusį tėvą kareivį ir 
iš mažos suvargusios jo 
nuotraukos bandys atspėti jo 
gerumą ir jo mintis. ..

Taip baigiasi kareiviškoji 
pasaka. Kada jau visai nu
plyšo kareiviškąjį gyvenimą 
primenantis drabužis, kad 
nebūčiau nuogas- pasirūpino 
pašalpinės organizacijos. . 
Tik katiliukas, šaukštas ir 
šakutė ir toliau pasiliko pa
tys geriausieji draugai.

Vėliau priėjau prie tokios 
išvados: visi tie skaudūs 
pergyvenimai, tie vargo il
gesio ir kančios nelemti pa
tyrimai mus tik išmokė, su
stiprino, užgrūdino. Mus, 
kad ir išblaškytus, riša vie
nas ryšys, viena mintis, vie
nodi jausmai.

Mes nepakrikome šio gy - 
venimo audrose, nepaklydo- 
me kad ir miglotose sveti
mųjų žemių platybėse...

jo iškeltam klausimui! pa
remti Kolumbijos lietuvius 
dviem tūkstančiais dolerių 
savojo fondo steigimo moty
vais) pritarus LF pirminin
kui dr. A. Razmai, PLB pir
mininkui inž. B. Nainiui^ pel
no paskirstymo k-jos pir
mininkui dr. K. Ambrozaičiui 
ir niekam neprieštaravus, 
prašome Kolumbijos lietu
viams paskirti minėtus 
2000 dol. , kurie juos įga
lintų sušaukti pasitarimą KL 
Fondo steigimo kryptimi.

Esame įsitikinę, kad tokio 
Fondo buvimas pasidarė 
skubus turint omenyje, jog:
1. Kultūrinė veikla jau kuris 
laikas čia sustojo bei už
mirė, finansinę naštą ne
šant asmenims pavargus.
2. Daug kartų užminti na
rio mokesčio bei solidaru
mo inėšo reguliarūs įsipa
reigojimai niekada neprigijo, 
išskyrus amžinai tik kelis 
tuos pačius asmenis su iš
skirtinomis savybėmis.

3. Pastovių, vardan visai 
kultūrai skirtų įplaukų nebu
vimas ne tik bet kokią veiklą 
suparaližavo, bet ir Vienas 
kitu bodėtis emę5 atsidūrėme 
susiskaldyme.Ir tai gi su—

f

Chicagos Vyrų Krepšinio K-da Neris laimėjo aukso medalį. 
PLZ kpt. A. VARNAS (kairėje), St. PUIDOKAS ir J. DAGYS , 
gavus atžymėjimus Toronte. Nuotr. E. Šulaičio

Balio Maskeliūno
INSURANCE AGENCY LTD.

įvairių Bendrovių atstovybė,
Visų rūšių Drauda,
24 metų patirtis,
Telefonai: Bus. 251-4864 —251-4025 -251-4824,
2405 Lake Shore Blvd. West,
Suite 403,
Toronto, Ontario

M8V 1C6.

♦ Nomif — Gyvybė*
* Automobilių

< * Komercinio.

533-1121 Walter Dauginis 822-8480
1613 Bloor Street West, Toronto, Ontario

V BaČėnaS All Seasons Travel, b.d.
1551 Bloor Street W, Visais kelionių reikalais 

TORONTO, ONTARIO ’ b',k“’ ’"“t'A, 

M6P IAS tel. 533-3531

Lietuviška maisto gaminių krautuvė

PARKSIDE MEAT ' 
MARKET

335 Ronccsvallcs Ave., 
Toronto, Ontario Telefonas 535-1258
• Užsakymai priimami telefonu a Nemokama* pristatymas •

Dresher-Barauskas INSURANCE AGENCY LTD.

Visų rūšių drauda • VALTERIS PRE ŠE R IS
• įstaigos tel. 233-3334 231-2661 231 6226a

.3830 BLOOR STREET WEST - ISLINGTON, ONTARIO M9B 1K8

ĮVAIRUS 
SIUNTINIAI

BALTIC EXPORTING CO.
SIUNTINIAI I baltuos kraštus ir sov. sąjungą

• Priimame užsakymus ir maisto siuntiniu iš Danijos.
• Turime įvairių medžiagų ir kitų prekių, tinkamų siuntimui.
DARBO VALANDOS: 9 v.r. — 5 v.p.p. (po 5' v.p.p. susitariu telefonu);

iei>adieniaii 9 v.r. — 4.30 v.p.p.; trečiadieniais uždaryta.
482 Roncesvalle* Avė., Telefonas Savininkai
Toronto, Ont. M6R 2N5_  531-3098 S. ir F. Janavičiai----- 1

prantama-kur vienas ar ki
tas kolonijos narys pats(an 
patys) savo užsimotus pla
nus flnansuojasi, nors ir ge
rų ar tariamai gerų tiks - 
lų siektų, ten visi kiti pasi
jutę nereikalingais, p a s i - 
traukia į šalį.
4. Neturint savo pašonėje 
egzistuojančio Fondo, ne tik 
pats mirštantysis, bet ir 
marintojai, nesusiorentuo- 
jame patarinėjimuose tes
tamentą ruošiant (Kolum — 
bijoję jau turime kelis ap
gailėtinus atvejus, kur velio- 
nies turteliu naudojasi abe- 

***********

jotinos sąžinės nelietuviai), 
ir 1.1.

Tikėdamiesi LF Pelno pa
skirstymo komisijos mus 
paskatinimo konkrečia dvie
jų tūkstančių dol. suma pra
diniam KLF kapitalo įnašui 
sutelkti, liekame pagarbiai 
Jūsų.

P. S. Manytume, kad būtų 
prasminga KLF steigimu ga
limai sujungti su lietuvių 
Kolumbijoje įsikurdinimo 30 
metų data, kuri atitinka 
šiems metams (Žr. LE, dvy
likto tomo, pslp. 252), jei ir 
į tai atsižvelgtumėt.

************
VASARIO 16 - OSIOS GIMNAZIJOS MOKSLO METAI 
PRASIDEDA RUGSĖJO 3 d. MOKINIAI SUVAŽIUOJA I 
BENDRABUTĮ RUGSĖJO 2 d.
PRAŠYMUS STOTI Į GIMNAZIJĄ SIUSTI ŠIUO ADRESU: 
LTTAUTSCHES GYMNASIUM, 6840 LAMPERTHEIM 4, W. 
GERMANY. EUROPE.
***********************

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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st.catharines
(

PADĖKA-'
Ruošdami SLA 72 Kuopos 

tradicine gegužinę įamžinti 
Lietuvos laisvės kovotoją 
Viktorą PETKŲ Kanados 
Lietuvių Fonde, susilaukėme 
gausios paramos.

Reiškiame nuoširdžią pa
dėką aukojusiam loterijai 
$20 ir bilietų įsigijimui $10- 
prel. dr. Juozui TadarauskuŲ 
taipogi ir už skelbimą per 
pamoklsus vykti į gegužinę 
ir dalyvauti V. Petkaus pa
gerbimo ceremonijoje.

Dėkojame St. Catharines 
Vienuolyno viršininkui Tėv. 
Juvenaliui Liaubai OFM už 
gausią paramą ir raginimą 
per pamokslą vykti į SLA 
gegužinę Paris.Ont.

Ačiū St. Jokūbaičiui iš To
ronto už patriotinę kalbą 
SLA gegužinėje.
, Už aukas po #25.-J. S. iš 
Toronto, J. Glrevičiui iŠ St . 
Catharines; #15, - S. Š. ; $10, 
P. Dauginui;po $5, -P. M. ;iš 
Niagara Falls- J. Čeponiui.

Iš Hamiltono, po $10, - A. 
Steponavičiams; po $5,-P. 
Ir S. Ročiams, J. ir E. Mažu- 

/ laičiams, SLA loterijos rė
mėjams, pirkusiems už $5 ir 
daugiau billetųr torontie- 
čiams: S. J. ir O. Delkui;ha- 
miltoniečiams:E. Matuliūnui 
ir G. Melnykui; st. cathari- 
niečiams: J. Liaubai OFM , 
E. ir O. Sakalauskams, J . 
ir P. Kalainiams, P. ir D. 
Dauginams.A. Staugaičiams, 
R. Norvaišienei, B.Gegiec- 
kienei, J. Šarapnickui, J. ir V. 
Alonderiams, K. Jonušui, Ip. 
ir S. Tauterams ir S. Š.

SLA 72 Kuopos daiktinei

NAUJA LIETUVIŠKA RADIJO PROGRAMA

Veda KAŽI? B R A Z D Ž I O N Y T r

nuo plrmadjon'o Iki penktadienio 9 vai. vak FlF

f 
laidos iš WOPA stoties 14 00 AM .

St. Peter'sburg'e 5:30 - 6:00 po pietų Lancia L

Adresas: I’ WT IS 1 1 1 O AM banga

2646 WEST 7 1ST STREET - CHICAGO, 11 60629 Į
Telefonas: (312) 778-5374

ISNUOMUOJAMI APARTAMENTAI
— seimininkas lietuvis — 

panoramlskas vaizdas ant upes 
kranto — apšildomi (216 - 3'š - 4b).

Tel: 933-7829- 366- 1345. 

Highland Auto Body
611 Lofleur Ave., LaSalle. - Tel. 3 66-7 281

• ATLIEKAME AUTOMOBILIŲ iSORĖS(Body) TAISYMO 
IR DAŽYMO, BEI KITUS MECHANINIUS DARBUS.

(Lietuviams duodame specialiq nuolaidu)

• PARDUODAMA NAUDOTOS MAŠINOS --------

Savininkai V. $utinskas & Son. Tel. 364-5712

1979. VIII. 29

loterijai aukavusiems :A. Pa- 
dolskiai ( kėdė, žvakidės ir 
kampinė lentyna),Clara Farr 
(dvi tautinės lėlės ir me
niškai išsiuvinėta pagalvė)a- 
bu iš Paris, Ont. ;A. Keršie
nė- už tautinių spalvų pa
galvėlę, iš Montrealio; O . 
Lauryk iŠ Branford- vyno 
bonką. D. Dauginienė -vyno 
bonką ir F. Narmontienė- 
Kauno miesto vaizdų deko
raciją - iš St. Catharines;S. 
Ulbinienė reljefą - tautinių 
šokių porą - iš Niagara 
Falls;S. Matukaitienė-sūrį , 
iš Canfieldr A. Deksnienė - 
tortą, iš Hamiltono.

Už muziką-J. Deksniui .
Loterijos platintojams:Z. 

Pulianauskui, A. Kaušpėdai. 
J. Deksniui, A. Kareckams, 
B. ir R'. Pakalniškiams, Ani- 
tai Pakalniškytei, M.Boru- 
sienei iŠ Hamiltono; A. Pa - 
dolskiui ir A. Kuzmickui iš 
Paris, Ont. , O. Lauryk iš 
Brantford, O. Sakalauskienei 
iš St. Catharines, O.Indre- 
lienei iš Toroonto, J. Ran- 
kauskui iš Port Colborne.

Už paruošimą maisto J . 
ir M. Paukščiams, R. Nor
vaišienei. F. Narmontienei , 
D. Dauginienei iš St. Catha
rines ir J. ir E. I Bajo
raičiams iš Hamiltono.

N. Navickienei už bilietų 
pardavinėjimą maistui. Vi
soms ponioms- už maisto 
išdavimą. Anitai Pakalniš
kytei už loterijų pravedimą. 
Taipogi visiems svečiams 
už gausų dalyvavimą ir me- 
džiaginę paramą'.

Kuopos Valdyba

NAMAI - AP ARTMENT Ai- 
ŽEMČ-PASKOLOS

D.N. BALTRUKONIS
FOTO M L.S« 

sistema S7|k» Realties Ine.

445 Jean Talon W, Suite 305,Mtl.
Tel: 273-9Ml R<:s.737-084<,

Ottawa A. Vilniškis pateptas ir stumdomas stip- tatikių ir netikinčiųjų me 
rios garo jėgos. Tas tepa- džiuose būdamas, pastebės 
las yta mąstančiųjų išmin-kad ir jie žydi, ir skleidžia 
tis, o garas - žmogiškosios aromatą, ir juose yra sal-OTTAWOS LIETUVIU. BENDRUOMENĖS

30- tį PRISIMENANT

Nors oficialia lietuvių or
ganizuoto gyvenimo pradžia 
OTTAWOJE data laikoma 
1949. II. 22 - tai data rašto 
tuometiniam Mlnisteriui 
Pirmininkui Right Honorable 
St. Laurent, tačiau pirmoji 
Bendruomenės Vadovybė iš
rinkta visuotiniame 
narių susirinkime bu
vo 1949. VI. 12 d.

Pirmasis apjungęs gyve
nančius Ottawoje lietuvius 
buvo kun. dr. J. Razutis, ku
riam talkino J. Mikutavi
čiūtė. Jie ir sukvietė tą pir
mąjį visuotiną iki tol žino
mų Ottawoje gyvenančių lie
tuvių susirinkimą. Kun. Ra
zutis yra laikomas pirmuoju 
Bendruomenės pirmininku, o 
visuotinam susirinkime iš
rinktas pirmasis Bendruo
menės Pirmininkas buvo 
dipl.inž.A. Paškevičius, 
kuris pridėtoje nuotraukoje 
skaitomas antruoju.

Per visą šį trisdešimt
metį Bendruomenei vadova
vo pasikeitimų tvarka 25 as
menys - 16 skirtingų asme
nų. Dabartinis 25-asis fi
nes Valdybos Pirmininkas 
yra Genius Procuta. jauno
sios kartos atstovas.

Nevienodus laikotarpius 
išbūdavo Bendruomenės Val
dybos. Jos kartais būdavo 
gana trumpai: vos kelis

Tš: LIETUVOS DIDVYRIO LOPŠINĖ
Kilk didvyri kilnutėli.
Pasaką seku.
Meiliai žiūri mėnesėlis 
Ant tavų ginklų.

/ *

Kai dainuoju tau dainelę,
Poilsio sapnų,
Baltos žvaigždės tiesia kelią 
Tau kovos dienų.

Kalbama, kad nauja šluota 
gerai šluoja. Tačiau žmogus, 
pašauktas aukštom pareigom 
dažnai šią išmintį paneigia . 
Katalikai ir kitatikiai domi
si, kas per žmogus naujas 
popiežius. Trumpai žvilgte
rėsime į jį pagal turimus 
duomenis.

Jo tėvas paprastas darbi
ninkas - socialistas. Moti
na - pamaldi katalikė. Augo 
varge ir pažįsta darbo žmo
nių būklę. Paskutiniu metu 
buvo Venecijos kardinolas. 
Pasirinkęs Jono Pauliaus 
vardą, pasisakė, jog bandy
siąs sekti Jono XXIII ir Pau
liaus VI pėdomis, derinda - 
mas visa tai kas geriausio 
pas abudu. Yra duomenų spė
lioti. kad jis gerais norais 
grįš savo veiklą. Tačiau ky
la >!ir abejonių, nes piktasis 
mūsų buities demonas nie

PAMINKLU GAMYBA
MONUMENTS MANUFACTURER 

TODORO & BIGRAS LTD.
6752 Sherbrooke Street East
Montreal, P.O. H1N 1C9 • Tel. 255-4076

mėnesius, kartais neatsira
dus norinčių dirbti B-nės 
darbų - tos pareigos atitek
davo visų pageidavimu bu
vusiai Valdybai. Kiekvie - 
ną kartą, V-ba, gavusi iš 
susirinkusiųjų naują įsipa
reigojimą eiti toliau parei
gas, laikoma išrinkta naujam 
laikotarpiui. Pagal daugu
mą kartų Br-nės Vadovo pa
reigas yra ėję Šie asmenys: 
A. PAŠKEVIČIUS - 11 kartų. 
V, PRIŠČEPIONKA ir V . 
RADŽIUS po 3 kartus, A. 
ŠIDLAUSKAITĖ, J. ŠIMANS
KIS ir L. GIRIU N AS po 
2 kartus, o likusieji po kar
tą. Tai -Saulėnas. Trečio
kas, Ramušienė, Danys, Dau
nius, Jurkus, Vilčinskas, kun. 
Skilandžiūnas ir .dabartinis „ v Procuta.

Dvasiniai vadovai -kape
lionai sudaro atskirą grupe
lę. Pirmasis kun. dr. J. Ra
zutis (miręs), po jo mūsų 
dvasiniu vadovu-kapelionu, 
nors gyvenęs Montrealyje, 
bet niekuomet neatsisakęs 
atvykti kviečiamas į Ottawą 
dvasiniam tautiečių patarna
vimui buvo kun. dr. J. Kubi
lius.

Tretysis, dabartinis kape
lionas kun. dr. V. Skilandžiū
nas. Šiais metais sukanka 
25 metai, kai jis yra mūsų 
kolonijos kapelionas.

M. Aukštuolis

Mūsų dainos amžiais laukia 
Žerhėj visatos,
Jųjų žodžiai mus vis šaukia 
Būti Lietuvos.

Tad dainuokim mūs dainele 
Amžius- amžinai.
Kol surasim Žynio kelią 
Mūsų ateičiai.

Kazimieras Baltrukonis
ŽIBINTAS, ANGELAS AR

KALINYS?

kada nesnaudė, nesnaudžia 
ir galimas dalykas, nesnaus.

Jei jis tenkinsis tik gra-. 
žiorp frazėm enciklikose. 
- nei katalikybės, nei žmoni
jos egzistenciją nenuskaid
rins širdis kutenančiom ver1- 
tybėrh. kurių pradmenys sly
pi ne vien dvasinėse sferoje, 
bet ir materialinėje buityje. 
Jis sakė neturįs tokios šir
dies ir išminties, kokias tu
rėjęs popiežius Jonas. Taip 
pat stokojąs tokib pasiruo
šimo bei kultūros, kokius 
turėjęs Paulius. Jis tačiau 
guodėsi, kad jam vyskupai 
maldomis pądėsią. Sveikin
tinas jo kuklumas. Tik jei 
jis pasikliaus vyskupų ir ti
kinčiųjų maldomis, žibintas 
iš jo gali būti negana stiprus 
todėl, kad gyvenimo egzisten
cijos stūmoklis veikia efek
tingai tik tada, kai jis gerai - 

akcijos valia. Jei jis užmerks 
akis prieš teologų bei pasau
liečių gyvenimo dkituojamą 
išmintį ir pasikliaus tik sa
vo išmintim, manomai inspi
ruojama šv. Dvasios, mažai 
bus vilties, kad jis bus ži
bintas. Kardinolų suvažiavi
me jis prieš kurį laiką išsi
reiškęs. jog kardinolų nuta
rimas negalįs būti privalo
mas popiežiui. Jie nesą 
įstatymų leidėjai, bet tik pa
tarėjai. Vadinas, lauktina, 
kad jis vadovausiąs sava
rankiškai ir autoritetiškai-

’Taigi, autoritetinės ir auto
kratinės santvarkoj ratai 
riedėsią senu nudėvėtu tra
dicijų keliu.

Jis popiežius ir vyskupus 
palygino su knygomis. Vie
nos jam primenančios ere
lius, skraidančius aukštumo 
se, kitos eančios kaip lakš-r 
tingalos, suokiančios Dievo 
garbei, dar kitos - tik kaip 
paukščiukai nykštukai, tu
pintieji ant žemiausios baž
nytinio medžio šakos. Pasta
rieji tik čirškia dėl kokios 
mažos problemos, liečian
čios didelę ir svarbią temą, 
įdomu, kad jis save priskiria 
paskutiniajai kategorijai. Ne
užmirština, kad aukštumose 
skraidžiusieji ereliai, - kar
dinolai bei popiežiai, - nere
tai buvo plėšrūs. Jie dangaus 
Viešpačiui besimelsdami, že
mėje jautėsi ponai. Vargas 
buvo tiems, kurie nesiteikė 
jiems lankstytis, jų klausyti 
ir kitaip mąstyti,-negu jie.

Kiti, su lakštingalom paly
ginti, gražiai suokė Dievui, 
bet užmiršdavo suokti žmo
nėms, kad ir jie per tą suo
kimą pajustų žemėje jiems 
duotąjį rojų. Lauktina, kad 
popiežius Jonas Paulius II , 
būdamas mažas paukščiukas 
ir čirltfšdamas apie mažos 
problemos svarbą, visuomet 
prisimintų, jog žmonijos eg
zistencijoje nėra nei didelių, 
nei mažų problemų; jos vi
sos susijusios į vieną bend
rą būties vyksmą. Nėra taip 
pat nei didelių, nei mažų 
žmonių, akyse to Dievo, ku
riam pasišventęs Jonas Pau
lius tarnauti. Būtų gera, kad 
jis nuolat tupinėtų ant pačios 
žemiausios ne tik bažnytinės 
šakos, bet ir ant pačių ma
žiausių ir žemiausių šakų 
žmonijos medžio. Ne vien 
katalikų ! Ne vien krikščio
nių ! Ne vien tikinčiųjų ! Ki- ■ 

kelnėms

M PHILIPPE IŽZI _ __

SKAMBINKIT - 365-71461
NETTOYEURS CLEANERS 

col„/«:n.:5..,.7661 CENTRALE 
495-90e AVĖ 

coin / corner Bayne 365-1143 
29 55 Allard Street, Ville Emard 

766-2667.

Mechanizuoto* rat< Inkilu dailu reguliavimas. Korba(Body) taisymas* ir 
dažymas naujame garaže Ir moderniomis priemonėmis. Krelpkltes — 
De LaVerendrye, prie Laplsrrelr vandens kanalo. Tol. 365-3364.

7 psl.

džios sulos. Tada pasiteisins 
jo žodžiai, kuriais jis save 
vadina žmonijos tėvu. Tatai 
jam sektųsi padaryti, jei jis 
savo pavaldiniams, vysku
pams bei kunigams įsakytų 
niekada neteigti, kad tik ka
talikų tikėjimas yra teisin
giausias. Juk kiekvienam re
ligija yra produktas žmo — 
gaus mąstymo, jausmo ir 
patyrimo. Kiekviena iš jų tu
ri savo gėlyną ir savo šiukš
lyną. Kiekviena iš jų žmogu
je gali skatinti savo pastan
gomis individuali škai tęsti 
dieviškąją kūrybą ir tuo pa
čiu įgalinti’ jį jausti s laimin
gu. Bet taip pat keikviena 
religija gali individą Supa 
raližuoti įspraųdus jį i dog
mų voratinklius, arba pa-1 
pročių bei ritualų brūzguiy- 
nus.

Gal pati svarbiausia žmo
gaus egzistencijos esmė glū
di ne suradime, išaiškinime 
ir džiūgavime, kad štai jau 
esame suradę tiesą ir tikrąjį 
Dievą. Nei Didžiausia esmė 
glūdi ieškojime, tyrinėjime, 
kurio procese atrastoji tiesa 
arba tikrasis i Dievas 
tėra tiktai laiko ir erdvės 
malonėje sąmonės ir pasą
monės sukonstruoti laiptai 
kopti dar aukščiau. Kopti 
ten-, kur daugiau saulės, kur 
atsiskleidžia platesni hori
zontai, įgaliną mus daugiau 
matyti.

Ar sugebės Jonas Paulius 
suprasti, kad jo religija tė
ra viena žibuoklė visatos 
darželyj? Gėlių tame dar
želyje yra tiek daug, kiek ir 
pačių žmonių. Jos visos 
skirtingos, skirtingai kve
piančios. Vienybė, susivie
nijimas Dievo ir žmonijos 
tarnybon, galimas tik tada, 
kai išsilaisvinsim iš dogmų, 
papročių ir ritualų nelaisvės. 
Kol katalikai jausis esą Die
vo įpareigoti katalikinti visą 
pasaulį ir kol jų galva iš 
anksto pasisakys besilaiky
sianti dogmų, tol popiežiaus 
žibintas tešvies tik Kurijai 
ir nuolat mažėjančiai ka - 
talikų masei. Kol jis avės 
Kurijos sudėvėto m teokrati- 
jos kurpaitėm, jis bus kali
nys ir kietas monarchinis 
valdovas.

Jei jis seks Joną ir Paulių, 
žibės katalikams ir, tikriau
siai, visam pasauliui. Bet 
ar bus jis tokia šviesa, te
pasakys tiktai rytojus.

7
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NL REIKALAI Taupyk ir s k o I i n k i s

Lietuviškas laikraštis rei
kalingas. A. MEŠKUS iš jFt. 
Lauderdale, Fl. užsisakė NL 
ir rašo, kad skaitė Keleivį, 
bet jam sustojus keliauti, 
prašo siuntinėti NL. Sveiki
name naują skaitytoją ii 
kviečiame kitus pasekti jo 
pavyzdžiu.

DIKAITIS Pr. iš LaSalle 
užsakė 2 NL prenumeratas 
savo vaikams Valdui ir Ed
mundui. Tai gražus pavyz
dys.

SESNAUSKAS Juozas, iš 
Vancouver, B. C..siųsdamas 
prenumeratą, pridėjo laik

raščiui paremti auką ir ge- ■ 
rus linkėjimus laikraščio 
darbuotojams.

GRIMAS Pr. .iš Hamilton, 
Ont. , atnaujindamas prenu
meratą rašo: ” Esu senas , 
skaityti sunku, bet su dideliu 
malonumu skaitau NL. Kar - 
tu linkiu geriausios sėkmės 
ir ištvermės visiems laik
raščio darbuotojams'.'

JANUSAS Aleksas, iš Van
couver, B. C., siųsdamas 
prenumeratą pridėjo ir 
stambią auką su gražiais 
linkėjimais.

Dėkojame. NL

• RTMETKTS Stasys, mūsų 
laikraščio nuoširdus rėmė
jas sunkiai susirgo,paguldy
tas J St. Gabrini ligoninę.

• TERASEVIČIUS Jonas su
sirgo,gydomas Victoria Ii - 
goninėje.

• GURECKAS Algimantas , 
P. L. B. atstovas Washing
ton'e. lankėsi Montrealyje . 
Ta pačia proga svečiavosi 
pas Leoną Gurecką.

• VAUPŠA Petras, dirbąs 
Saudi Arabia kaip Bell Tele
phone specialistas, lankėsi 
Montrealyje pas tėvus. Ta 
pačia proga susižiedavo su 
BUNYTE Virginija. Vestu
vės numatomos pavasarį.

• KAZAKEVIČIUS Antanas , 
80 m. amžiaus, mirė, paliko 
žmona. Abu kilimo iš Jona
vos.

• ŽUKAUSKAS Petras buvo 
ligoninėje, kur padaryta akių 
operacija.

• MURAŠKA Vytautas, žmo
na Birutė su dukterim Danu
te iš Philadelphios, lankėsi 
Montrealyje pas Petrą ir 
Juliją Žukauskus.

• VIEŠKELIS Ignas, NL
skaitytojas ir rėmėjas, sun
kiai serga. /

• SALALIENŽ A.NL skaity
toja sunkiai s usižeidė. Šiuo 
metu gydosi namuose.

• KRAHULE- Žukauskaitę 
Juliją su vyru Bill aplankė 
gandras ir apdovaąojo su 
gražia dukrele. Motina, tė
vas ir seneliai Julija ir Pet - 
ras Žukauskai džiaugiasi 
dukrele ir anūke.

• ŽEMAITAITIS Juozas bu
vo išvykęs į Calgary aplan
kyti ten gyvenantį brolį Juo
zą.

• VTTIENĖ Bronė susirgo 
ir paguldyta Hotel Dieu li
goninėn.

• Tėv. St. KULBIS, kapelio- 
navęs Skautų Stovykloje Bal
tijoje, sugrįžo.
• Tėv. J. KUBILIUS išvyko 
į Bascotong ežerą praleis - 
ti kelias dienas bežuvaujant 
Grįžta šią savaitę, penk
tadienį.
• ‘Tėv. J. ARANAUSKAS su
grįžo iš atostogų.

• Seselės Konsolata ir Ona 
Labanauskaitė iš Putnamo 
praleido atotogas su Sese
lėmis Montrealyje.

• AUKSINIO AMŽIAUS 
KLUBAS RŪTA pradeda už
siėmimus nuo rugsėjo mėn. 
5 dienos.

Pirmutiniame ir didžiausiame ja JĮ BU >40 
TORONTO LIETUVIŲ , PARAMA 
KREDITO KOOPERATYVE------------------------------------

10%

914%

67u

MOKA:
už 1 m. term, indėlius 
už 3 m. term, indėlius 
už pensijų ir namų planų 
speciali taup. sųsk.
už taupymo s-tas 
už čekių s-tas (dep.)

= IMA:

E lOJ/2% už asm. paskolas

= 1014% už mortgičius

AKTYVAI virš 23 milijonu dolerių
Asmenines paskolas duodame iki $50,000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų 
patarnavimas — piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American 
Express) Kitos paskolos: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 3 val. po pietų; ketvirtadieniais ir penktadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 1 
vai. po pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta)

BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West, 
Telefonai: 532-8723 Toronto, Ontario

•r 532-1149 M6P 1/6

Greitas ir tikslus patarnavimas!

®
Tel. Bus.: 722-3545

Re*.: 256-5355

PETRAS ADAMONIS
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBE • GYVYBt

ADAMONIO INSURANCE AGENCY INC.
3907 A ROSEMONT BLVD., MONTREAL, QUE.

RAMOŠKA Jonas savo Šei
mos tarpe atšventė 83 metų 
amžiaus sukaktį.

Jis buvo Lietuvos kariuo
menės karys ir Šaulių Są
jungos narys Alytuje. At
siuntė įdomių istorinių

nuotraukų.
Sveikiname jubiliatą ir 

linkime daug gražių dienų.

Jubiliatas ilgesnį laiką gy
veno Montrealyje .vėliau iš
sikėlė Torontan.

Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas
999 College St., Toronto, Ont. • Telefonai: 532-3400 
M6H 1A8 • 532-3414

AKTYVAI — virš 16 milijonų

DĖMESIO LIETUVIAMS -
PARDUODAMI 2 DUPLEKSAI ant De SEVE gatvės. Smul
kesnių informacijų gausite pas VINCĄ PIEČAITĮ, tel: 
36G-7041 (namuose) arba 482-3460 (darbo), 
■rr----- ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ----- i

l)r. J MaliŠka 
Dantų gydytojas 

— • —
1440 rue Stt-Cathjer ine Onai

Suite 600
Tel: 866-8235, namų 488 - 8528

DR. A. O. JAUGĖ LIEN t
Dantų gydytoja

•

1410 OUY STREET 
SUITE 11.13 

MONTREAL F.Q.
T el, 932 ■ 6662; nomų 73? - 968 I.

Dr. E. Andrukaitis. <c>
TtL : 522-72^6 MONTRĖAL H2J IKI

832. BOUL ST-JOSEPH E. P. O. CANADA

DĖMESIO ŽUVAUTOJAMS 

BASKOTONG EŽERAS - STURGEON LODGE puiki 
žuvavimo vieta, švarios kabinos, boras, laivai, 
motorai,(žuvelės I

Užsisakykite vietas - EJ-U DE DAV ID

Maniwaki, Que. /9E 384. 
Tel.(8 l9) 449-4355.

KASOS VALANDOS:
Pirmadieniais 10-3
Antradieniais 10-3
Trečiadieniais uždaryta
Ketvirtadieniais 10-8
Penktadieniais 10-8
Šeštadieniais 9-1
Sekmadieniais 9.30-1

= MOKA UŽ:
= term, indėlius 1 metų
= term, indėlius 2-3 metų 
= pensijų ir namų s-tas 
E taupomąsias s-tas 
E depozitų-čekių s-tas 
| DUODA PASKOLAS: 
E asmenines
E nekiln. turto 
= investacines

Skyrius ANAPILYJE veikia sekmadieniais —
9.30 v.r. iki 1 v.p.p.

10% 
9?4% 
914%

9% 
6%

101/2%
1014%
1O’/2%

Nemokama visų narių gyvybės drauda pagal santaupų dydi iki $2,000, 
asmeninių paskolų, mirties ir invalidumo atvejais — iki $10,000. 
Parduodame "American Express" kelionių čekius ir pinigines perlaidas. 
Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas. • Mūsų tikslai — ne 

PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

Dr.A.S. Popieraitis
R. A.. M.D..C.M.. M.Sc., L.M.C.C . E.R.C.S.(C)

Medical Arts Building, 
1538 Sherbrook St. West, 
Suite 215, Montreal Que.

Trl. 931-4024

NOTARĖ

PHARMACIENS PHARMACISTS

M. CUSSON - R. GENpRON 
PHARMACIENS
Ouvert 9 a.m. 6-to 10 p.m. Open.
Samedi: 9 a.m. 6 9:30 p.m.
Dimanche: 10 a.m. d 9:30 p.m.
Livraison gratuite - Free delivery
Skubus ir nak ainuoj anti s pristatymas

7626, rue Central St., Ville LaSalle

366-9742

365-0505

MONTREAL WEST 
AUTOMOBILE

Pobtiec ★ Buick ★ Autre
• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTU 

IR NAUJŲ AUTOMOBILIU I
• NESITIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 

AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I
• MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI, 

IR SU IŠIMTIMI JUMS, 
PASITARNAUS I

LEONAS GUREoTŠ * UŽe,K,TE ' ĮTIKINKITE J
LEONAS omeckas pasinaudokite i

su

LEFEBVRE & ROBERT
MMUtUMUtr - A/«NiruM 

PARDAVIMAS

8 psl.

Rūta Po taus kas,b cl 
NOTAIRE - NOTARY 

TITLE. ATTORNEY

* 5947 Pork Avo. Montreal, P. 0. H2V 4H4

Tel: 279-1161; Res. 636-9909.

ADVOKATAS

R. J. ISganaitis, BA, BCL

216 St. Paul W., Montreal, P.O- 
Tel: 288-6316, namų -658-5513

NOTARAS

J. BERNOTAS, BA, B.C.L
Suite 627, 3 Ploc* Vl//e M«r/e, 

Mentree/, Quebec H3B 2E3
T*l. (514)87 h 1430

ADVOKATAS

J.P. MIU.ER,BJL,B.C4_
168 Netre Dotnt Street E.^uite 205.

Tel. 866-2062; 866-2064

muu Montreal went automobile
11 WESTMINSTER SOUTH 489-5391

iAt «he boo of SbertxooM Sfeet West)________ ____

Tel: Bus. 482-3460
Res. 366-7041

DANPAR REALTIES CORP.
310 VICTORIA AVENUE. SUITE 409 
MONTREAL OlJtBEC. CANADA 
r-tiZ ?M9

VINCAS PIEČAITIS
Nekilno|amo Turto Patarnavimo*.Montrealyje
I r. vestocijos J,A.V. ir kt. Konadosprovlncijoso

MONTREAL ENTERPRISES Reg'd.
DRAUDIMO AQENTORA

6695 — 35th Avenue, Mentroel 40* 
TEL.727-3120 Mom* 376-3781

AgentOra veikia nuo 1945m.

Alberta* N O R K E L I 0 N A S , BJL C5.CW I.B.
Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

[VAIRIU

BALDU

PER

KRAUTUVĖS

3 

AUKŠTUS

• Užeikite ir Įsitikinsit*, kad įjnonėj* baldai yra 
aulcŽta* kokybės ir prieinamomis kainomis.

• Didelis pasirinkimas ir malonus patarnavimas.

7635 CENTRAU ~ 4c AVENUE 363-3887
7643 CINTRALR 366-1262 (DKCORATION)

. — IIlūDITREflUa UETUUilį
IJlZli HREDJTqUDWJfi

1465 DE SEVE STREET, MONTREAL, QUE. H4E 2A8 
Telefonas: 766-5827

MOKA UŽ: DUODA PASKOLAS:
Einamąsias s-tas 6.0 % Asmenines 12 %
Taupomąsias s-tas 10 % Nekiln. turto ” 25 %
Pensijų plonos • % čekiif kreditą 14 %
Term. ind. 1 m. 10..S % Invostacinas nuo ......... 12:25%

Duoda nemokamų gyvybės apdraudė Nemok, gyvybės opdr. iki $10.000
iki $2,000 už taup. s-tas samas. už paskolos sumų. —

KASOS VALANDOS:
146S De Save St., pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais nuo 9 Iki 
3 v.; ketvirtadieniais nuo 12 ikį 8 v.v., penktadieniais nuo 12 iki 6 v.; 
sekmadieniais nuo 10.45 ki 12.45 v. Sekmodteniais nedirbama vasarų nuo 
gegužės 15 iki spalio 15 d. ir per visus ilguosius savaitgalius.
3907-A Rosemount Blvd.: Ketvirtadieniais nuo 6 iki 8 valandos vakaro ir 

penktadieniais nuo 12 iki 6 valandos vakaro.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

8

8
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